DNR LIU-2020-03429
BESLUTAD
1(4)

Intellectual Property Rights
Programkurs
4 hp
Intellectual Property Rights
TEIE44
Gäller från: 2021 VT

Fastställd av
Programnämnden för data- och medieteknik,
DM

Fastställandedatum
2020-09-29

LINKÖPINGS UNIVERSITET
TEKNISKA FAKULTETEN

LINKÖPINGS UNIVERSITET
TEKNISKA FAKULTETEN

INTELLECTUAL PROPERTY RIGHTS
BESLUTAD
2(4)

Huvudområde
Industriell ekonomi

Utbildningsnivå
Grundnivå

Fördjupningsnivå
G1X

Kursen ges för
Civilingenjör i datateknik
Civilingenjör i informationsteknologi
Civilingenjör i mjukvaruteknik
Civilingenjör i teknisk fysik och elektroteknik - internationell
Civilingenjör i teknisk fysik och elektroteknik

Lärandemål
Kursen syftar till att den studerande skall tillägna sig goda kunskaper om immaterialrätt,
varmed olika former av resultatet av intellektuellt skapande avses. Kursen syftar därmed
till att den studerande skall erhålla goda kunskaper om vad som krävs för att lagligt
skyddad ensamrätt skall uppnås/föreligga samt att studenten skapar sig förståelse för
immaterialrättsliga reglers roll i en marknadsekonomi. Den studerande skall även förvärva
god förmåga att identifiera, analysera och lösa praktiskt inriktade problemställningar inom
de angivna rättsområdena.

Kursinnehåll
Fokus i kursen ligger på immateriella rättigheter. De juridiska frågorna kring patent,
varumärken, design och upphovsrätt kommer att diskuteras, liksom frågor om de olika
möjligheterna att skydda datorns mjuk- och hårdvara. Frågor som gäller
kommersialiseringen av immateriella rättigheter i hela licensavtal, affärshemligheter och
marknadsföringslagstiftningen kommer också att ingå i kursen.

Undervisnings- och arbetsformer
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Föreläsningar och självstudier.

Examination
UPG1 Obligatoriska seminarier och skriftlig redovisning
U, G
0.5 hp
TEN2 Skriftlig examination
U, 3, 4, 5 3.5 hp
Kursen examineras genom skriftlig examination TEN2 samt obligatoriska seminarier och
skriftlig redovisning UPG1.

Betygsskala
Fyrgradig skala, LiU, U, 3, 4, 5

Övrig information
Om undervisnings- och examinationsspråk
Undervisningsspråk visas på respektive kurstillfälle på fliken "Översikt".
Examinationsspråk relaterar till undervisningsspråk enligt nedan:
Om undervisningsspråk är Svenska ges kursen i sin helhet eller till stora delar på
svenska. Observera att även om undervisningsspråk är svenska kan delar av
kursen ges på engelska. Examinationsspråk är svenska.
Om undervisningsspråk är Svenska/Engelska kan kursen i sin helhet ges på
engelska vid behov. Examinationsspråk är svenska eller engelska.
Om undervisningsspråk är Engelska ges kursen i sin helhet på engelska.
Examinationsspråk är engelska.

Övrigt
Kursen bedrivs på ett sådant sätt att både mäns och kvinnors erfarenhet och kunskaper
synliggörs och utvecklas.
Planering och genomförande av kurs skall utgå från kursplanens formuleringar. Den
kursvärdering som ingår i kursen skall därför genomföras med kursplanen som
utgångspunkt.

Institution
Institutionen för ekonomisk och industriell utveckling

LINKÖPINGS UNIVERSITET
TEKNISKA FAKULTETEN

Studierektor eller motsvarande
Johannes Lerm

Examinator
Christina Nordin

Kurshemsida och andra länkar
http://www.iei.liu.se/indek/kurser

Undervisningstid
Preliminär schemalagd tid: 32 h
Rekommenderad självstudietid: 75 h

Kurslitteratur
Fastställs senare.
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