Module de instruire
în domeniul Proprietăţii Intelectuale
O introducere gata
elaborată în lumea
proprietăţii intelectuale

Cum obţineţi acces
la modulele de instruire în domeniul
proprietăţii intelectuale?
Puteţi obţine un exemplar gratuit al modulelor, dacă trimiteţi un e-mail, în limba
engleză, la adresa: ip4inno@epo.org, în care vă exprimaţi intenţia de a descărca
modulele de instruire, încluzând totodată şi datele dvs. de contact.

De la ce vine “ip4inno”?
«ip4inno» = Intellectual Property for Innovation (Proprietatea Intelectuala pentru
Inovare – în lb. eng. în orig.)
Proiectul ip4inno, finanţat de Comisia Europeană, ca parte a celui de-al 6-lea
Programului-Cadru pentru Cercetare şi Dezvoltare Tehnologică, are ca obiectiv
sprijinirea întreprinderilor mici şi mijlocii (IMM-urile) pentru a înţelege şi folosi mai
bine drepturile de proprietate intelectuală, în vederea promovării inovării şi a
competitivităţii.

Ce vă oferă ip4inno?
Partenerii ip4inno şi-au unit resursele pentru a analiza nevoile IMM-urilor în
materie de instruire în domeniul protecţiei proprietăţii intelectuale. A fost creat un
set de module de instruire, testate şi disponibile unei reţele de instructori
înregistraţi în materie din Europa.

Cui se adresează?
Modulele de instruire în domeniul proprietăţii intelectuale au fost concepute ca un
material auxiliar în acţiunile de conştientizare în rândul IMM-urilor.
Conceput pentru a fi folosit de lectori în cadrul unor seminarii adresate IMMurilor, modulele conţin, într-o manieră prietenoasă, tot ce este necesar pentru a
oferi managerilor de IMM o introducere cuprinzătoare în sistemul protecţiei
proprietăţii intelectuale.

Ce conţine setul?
Modulele de instruire în domeniul PI conţine prezentări PowerPoint, note
destinate lectorului, informaţii de bază în domeniu, ca şi exemple din viaţa reală
şi studii de caz.

Veţi găsi, traduse integral în limba română, următoarele module:
Modulul 2A_1 – PI neînregistrată: Introducere şi drept de autor;
Modulul 2A_2 - PI neînregistrată: Mărci obişnuite şi mărci notorii; Desene
neînregistrate; Topografii de produse semiconductoare;
Modulul 2B_1 – PI “uşoară”;
Modulul 3A_1 - Introducere în informaţia din brevete: Beneficiile şi sursele de
informaţie din brevete;
Modulul 3A_2 - Utilizarea infomaţiei din brevete în mod sistematic şi eficient.
Studiu de caz: SUPERCO;
Modulul 3A_3 - Evaluarea şi administrarea brevetelor: Îmbunătăţirea administrării
brevetelor de invenţie şi a inovării cu IPscore;
Modulul 3B_1 – espacenet: Învăţaţi să utilizaţi eficient baza de date globală a
ideilor;
Modulul 3B_2 - espacenet: Învăţaţi să utilizaţi eficient baza de date globală a
ideilor (continuare);
Modulul 3B_3 - espacenet: Învăţaţi să utilizaţi eficient baza de date globală a
ideilor (continuare);
Modulul 4A – Comercializarea PI: Comercializarea şi valorificarea economică a
activelor de PI – Prezentare generală;
Modulul 4B – Planificarea afacerii cu PI.
Suplimentar, veţi putea accesa o largă varietate de materiale care se adresează
direct IMM-urilor: studii de caz şi alte articole, în mai multe limbi, puse la
dispoziţie de partenerii în proiect. Materialele pot fi găsite în funcţie de subiect,
grupul-ţintă, tipul articolului (de ex., studiu de caz) şi limbă. Subiectele selectate
corespund titlurilor modulelor de instruire.

