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Institutionen för handelsrätt

Välkommen till vårens studier vid Institutionen för handelsrätt!
Du är antagen till kursen Marknadsföringsrätt och immaterialrätt HARG10, 15 hp, med
kursperiod 2021-01-18 – 2021-03-23. Din antagning gäller dock under förutsättning att du
uppfyller förkunskapskraven. Du kan läsa mer om dem längre ner i texten.
Observera att det är obligatorisk webbregistrering i Studentportalen under perioden
11 – 18 januari, https://www.lu.se/studera/anmalan-och-antagning/registrering. Du måste ha
ett studentkonto för att kunna registrera dig, läs nedan om studentkonto. Du förlorar din
plats på kursen om du inte registrerar dig och likaså om du inte är närvarande vid den
obligatoriska introduktionen. Om du är antagen med villkor, måste villkoren uppfyllas
innan du kan webbregistrera dig. Kontakta mig om du har frågor.
Tänk på att det är många obligatoriska moment på kursen. Vet du redan nu att du inte
kommer att utnyttja din plats, vänligen lämna återbud på Antagning.se så snart som möjligt.
Undervisningen startar med obligatoriskt upprop och föreläsning måndagen den 18
januari 2021 kl. 10.15 via Zoom.
Kursen använder lärplattformen Canvas där schema, kursplan, litteraturlista,
studiematerial och annan kursinformation finns. Övrigt material fylls på efterhand. Du når
Canvas på https://canvas.education.lu.se. Logga in i Canvas med hjälp av ditt
studentkonto. Du som inte har ett aktivt studentkonto sedan tidigare har fått ett mail med
instruktioner om hur du aktiverar ditt studentkonto. Mailet är skickat till den mailadress
som du registrerade på Antagning.se. Om du får problem med ditt studentkonto ska du
kontakta LU Servicedesk, servicedesk@lu.se eller 046-222 90 00. Du hittar även
kursinformationen på institutionens externa kurshemsida https://har.lu.se/kurser/harg10.
Mer information om funktionaliteten i Canvas finner du i Canvas studentguide.
Observera att du alltså måste göra följande 3 olika moment för att kunna delta i kursen:
1. Webbregistrera dig.
2. Logga in i Canvas.
3. Delta i det obligatoriska uppropet och föreläsningen den 18 januari.
P.g.a. coronaläget i landet kommer kursen att ges digitalt. Det betyder att all
undervisning sker digitalt. Det kommer inte att vara någon undervisning på plats i
Lund, den kommer istället att finnas tillgänglig på Canvas i form av streamade
föreläsningar via Zoom eller inspelade föreläsningar. Notera dock att den största delen av
undervisningen inte kommer ges i inspelad form utan du måste följa undervisningen vid
den tiden då den ges.
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Schemat är webbaserat och eventuella schemaändringar som görs syns direkt i schemat.
Därför är det viktigt att du själv kontinuerligt kontrollerar schemat och håller dig
underrättad om eventuella ändringar.
Du hittar värdefull information om att vara student här https://ehl.lu.se/utbildning/studentpa-ekonomihogskolan/kom-igang.
I dagsläget går det inte med säkerhet att slå fast om studenter kommer att ha tillgång till
fakultetens datorsalar eller ej. Även om det kommer att finnas tillgång till datorer, så
kommer denna tillgång sannolikt att vara starkt begränsad. Du som student måste kunna
säkerställa tillgång till stabil internet-access via dator på egen hand. Detta är ett absolut
krav för att kunna delta i undervisningen under denna kurs. Mycket av undervisningen
kräver aktivt digitalt deltagande vilket bl a också innebär att du måste delta digitalt via
fungerande mikrofon och fungerande kamera i ditt eget namn. Observera att du inte kan
ändra namn utan måste delta under eget namn hela tiden. Studenter som ej deltar aktivt
digitalt riskerar att ej få godkänt resultat på enskilda examinationsmoment. Du måste
kunna säkerställa access till Canvas samt till Zoom.
Förkunskapskrav för att få delta på denna kurs är:
• Juridisk översiktskurs samt Företagsjuridik I eller
• Juridisk översiktskurs samt 30 hp Företagsekonomi (innehållande minst 5 hp
marknadsföring) eller
• motsvarande kunskaper enligt prövning av examinator/kursansvarig.
Kontakta mig om du har frågor angående din behörighet.
Du som inte har möjlighet att följa undervisningen denna termin, tänk på att det bara är
första gången du är registrerad på en kurs som du har rätt till plats på undervisningen. Om du
vill kunna söka kursen vid ett senare tillfälle måste du göra ett s.k. tidigt avbrott, dvs.
avregistrera dig från kursen inom 3 veckor efter kursstart.
Vi vill göra dig uppmärksam på att all kommunikation från Institutionen för handelsrätt sker
via Canvas eller din studentmailadress i fortsättningen.
Institutionens studievägledare heter Sofia Rosendahl och hon kan kontaktas på telefon 046222 78 95 på följande tider: måndag-fredag kl. 9.00-10.00 och 10.30-12.00. Hennes
mailadress är studievagledare@har.lu.se.
Jag som är administratör på kursen heter Pernilla Håkansson och du når mig på telefon 046222 78 99 eller mail pernilla.hakansson@har.lu.se.
Varmt välkommen till kursen!
Pernilla Håkansson
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