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Innehåll
Kursen är en introduktion till IPR (patent, mönsterskydd, varumärke och upphovsrätt): hur man skyddar sina
kunskapstillgångar och hur man söker och använder information, med fokus på relevansen och fördelarna för forskning och
forskningens nyttiggörande. Kursen består av tre seminarietillfällen.
Första tillfället ger en introduktion till IPR och hur olika aspekter av IPR är relevanta för akademisk forskning. Det ges också
en överblick över internationella system som är viktiga för IPR.
Andra tillfället ger kunskap om relevanta databaser, hur man söker och finner IPR-information som är betydelsefull inom ett
forskningsområde.
Tredje tillfället visar hur man identifierar, inventerar och hanterar forskningsresultat i former av intellektuella tillgångar.
Vidare visas, hur tillgångarna kan och eventuellt bör skyddas samt hur de kan användas i ansökningar om
forskningsfinansiering, för att bygga samarbeten, samt hur de kan generera nytta och skapa mervärde för andra. Stöd och
verktyg tillgängliga på Högskolan i Borås presenteras.
Mål
Efter genomgången kurs förväntas studenten självständigt kunna:
Kunskap och förståelse
1.1 redogöra för de viktigaste typerna av intellektuella rättigheter (IPR),
1.2 översiktligt redogöra för hur man erhåller, upprätthåller och stärker upp dessa rättigheter,
1.3 diskutera på vilka sätt IPR kan utgöra en tillgång, och
1.4 översiktligt redogöra för hur IPR-information är strukturerad och hur man söker i databaserna.
Färdighet och förmåga
2.1 använda IPR-information på ett ändamålsenligt sätt, och
2.2 använda relevanta databaser för att söka IPR-information inom ett givet forskningsområde.
Värderingsförmåga och förhållningssätt
3.1 identifiera, värdera och hantera intellektuella tillgångar skapade i forskningen.
Undervisningsformer
Undervisningen bedrivs i form av tre inlämningsuppgifter och tre seminarier
Undervisningen bedrivs helt eller delvis på engelska

Examinationsformer
Kursen examineras genom tre inlämningsuppgifter.
Inlämningsuppgift: Inlämningsuppgift 1
Lärandemål 1.1-1.4
Högskolepoäng: 0,5
Betygskala: Underkänt eller Godkänt
Inlämningsuppgift: Inlämningsuppgift 2
Lärandemål 1.1-1.4 och 2.1-2.2
Högskolepoäng: 0,5
Betygskala: Underkänt eller Godkänt
Inlämningsuppgift: Inlämningsuppgift 3
Lärandemål: Samtliga
Högskolepoäng: 1,0
Betygskala: Underkänt eller Godkänt
Slutbetyg för kursen är: Underkänd eller Godkänd vilket utfärdas när samtliga examinationsuppgifter är godkända.
Studentens rättigheter och skyldigheter vid examination är enligt riktlinjer och regelverk vid Högskolan i Borås.
Kurslitteratur och övriga läromedel
Kursmaterial delas ut i samband med genomförandet
Studentinflytande och utvärdering
Studenternas synpunkter inhämtas systematiskt och regelbundet genom skriftlig kursvärdering efter avslutad kurs. En gång per
termin utvärderar studentrepresentanter tillsammans med studierektor och utbildningsledare genomförda kurser. I övrigt
hänvisas till högskolans policy för kursvärderingar och dokument utfärdade av akademichef, sektionschef och studierektor.
Övrigt
Kursen ges av PRV i samarbete med Högskolan i Borås genom Grants Innovation Office.

