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АНОТАЦИЯ
Дисциплината “Интелектуална собственост” обхваща тематиката за защита на
интелектуалната собственост- лична и корпоративна.
Предлаганият курс обхваща в съкратен обем творческите процеси на иновациите, на
разработването на нови продукти, услуги и решения т.е. нова интелектуална собственост в
условията на конкуренция и съперничество.
Учебното съдържание включва изучаването на технологиите, методите и средствата за
създаване, реализация и законосъобразна защита на интелектуалната собственост- патенти,
промишлен дизайн, търговски марки, авторски права, лицензиране, франчайзинг.
Курсът е предназначен за студенти 1-ви курс, II-семестър, магистри, специалност
„Бизнес информационни технологии”.

ОСНОВНИ ЦЕЛИ
Основната цел на дисциплината “ Интелектуална собственост” е да запознае
студентите с прилагането и използването на технологиите, методите и средствата за
създаване,

реализация,

законосъобразна
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и

приложение

на

интелектуалната

собственост като продукт на ефективния мисловен творчески процес.

ПРЕДПОСТАВКИ
За успешното усвояване

и прилагане на материала, включен в курса по

Интелектуална собственост са необходими базови познания по инженерна графика, техника,
материали, технологии и процеси в сложни системи и обекти.
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СЪДЪРЖАНИЕ НА КУРСА
ЛЕКЦИИ
1. Същност и характеристики на интелектуалните продукти.
2. Интелектуална собственост – основни понятия
3. Патенти
4. Промишлен дизайн
5. Търговски марки
6. Авторски и сродни права
7. Търговски тайни
8. Лицензиране
9. Франчайзинг и лицензиране

СЕМИНАРНИ УПРАЖНЕНИЯ
1. Практически аспекти на системата за създаване, защита и маркетингова
реализация на интелектуална собственост
2. Трансфер на знания/информация
3. Сравнителен анализ и оценка на интелектуални продукти и решения в стадий на
идейно- проектна разработка.
4. Синтез на научен доклад, патентна заявка и др. Авторски интелектуални продукти.

КУРСОВА ЗАДАЧА / СЕМЕСТРИАЛНА РАБОТА
Курсовата задача по Интелектуална собственост има за цел практическо приложение на
знанията от лекционния курс при самостоятелно проучване, запознаване и ефективно
разработване на сложни творчески задачи и проекти

по създаване на иновативни

интелектуални продукти.

ПЛАНИРАНИ УЧЕБНИ ДЕЙНОСТИ И МЕТОДИ НА ОБУЧЕНИЕ
1. На първата лекция студентите получават пълна информация за съдържанието на
програмата на дисциплината, изискванията за подготовката на дисциплината и
конспекта.
2. Лекциите са по въпроси от конспекта, обединени по теми, които завършват с обобщени
тестови въпроси за самоподготовка.

3. Курсовата работа изисква работа през семестъра и личен контакт с преподавателя .
4. Електронни материали подпомагат учебния процес на студентите и разширяват
възможностите на преподавателя при осъществяването на текущ контрол.

МЕТОДИ ЗА ОЦЕНЯВАНЕ
Семестриалната оценка по Интелектуална собственост се формира въз основа на
оценката на курсовата задача- семестриална работа, която се разработва като творчески
продукт и се предава и защитава по време на изпитната сесия.
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1. Същност и характеристики на интелектуалните продукти. Световна организация за
интелектуална собственост (СОИС).Национален режим на правна регламентация на
ИС.
2. Интелектуална собственост – основни понятия. Индустриална собственост и авторско
право.
3. Патенти. Полезни модели. Защита на компютърни програми. Заявка и регистрация.
Лицензии и нарушения.
4. Промишлен дизайн. Заявка и регистрация. Лицензии и нарушения.
5. Търговски марки. Видове. Заявка и регистрация. Лицензии и нарушения.
6. Авторски и сродни права. Имуществени и неимуществени права. Средства за
техническа закрила.
7. Търговски тайни. Защита на търговската тайна.
8. Лицензиране. Видове лицензии.
9. Франчайзинг и лицензиране
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