Спецификација предмета за књигу предмета
Студијски програм
Менаџмент безбедности
Изборно подручје (модул)
Изборна група 4
Врста и ниво студија
Основне струковне студије, први ниво
Назив предмета
Заштита интелектуалне својине
Наставник (за предавања)
Костић, Дејан
Наставник/сарадник (за вежбе)
Наставник/сарадник (за ДОН)
Број ЕСПБ
7 Статус предмета (обавезни/изборни)
изборни
Услов
нема
Разумевање суштине, историјског и актуелног смисла интелектуалне својине, односно
чињенице да су правни и економски аспекти интелектуалне својине, само појавни облици њене
суштине, а то је стваралачка снага људског рада, способност човека да ствара материјална и
духовна добра, као покретачке снаге економског и технолошког развоја друштва. Из тога
Циљ
проистиче и разумевање концепта и праксе управљања интелектуалном својином, подстицања
предмета
њеног развоја, правних и фактичких механизама њене заштите.
Стицање знања и способности креативног приступа заштити интелектуалне својине, као
сложеног и противуречног процеса, што је условљено чињеницом да је интелектуална својина
најдемократскији ресурс, заснованог на чињеници да је у савременом свету кључна
покретачка снага знање, из чега проистиче и све веће улагање у тзв „људски капитал“. Исход
предмета ће такође бити разумевање сложености стварања интелектуалне својине, повољног
и подстицајног друштвеног окружења, моралних и економских трошкова њеног стварања, из
чега простиче потреба њене правне и фактичке заштите. То подразумева способност
Исход
успостављања правних и фактичких механизама заштите интелектуалне својине и управљања
предмета
овим механизмима.
Садржај предмета
Интелектуално стваралаштво и интелектуална својина – заједнички извори и линија
раздвајања; Интелектуална својина као историјска и етичка категорија; Вишезначност
интелектуалне својине, бројност њених аспеката и садржаја, различите дефиниције и основно
одређење предмета; Ново индустријско друштво, промењене друштвене околности, нове
технологије, наука као непосредна производна снага; Наука, примењене науке,
проналазаштво; Знање и људски ресурси као кључна покретачка снага економског и
технолошког развоја друштва; Пут од знања до интелектуалног стваралаштва; Друштвене
околности и потреба стварања система заштите интелектуалне својине; Глобални карактер
заштите интелектуалне својине; Кључне компоненте система заштите интелектуалне својине;
Историјски ток настанка савременог концепта и праксе заштите интелектуалне својине;
Међународне институције и стандарди у области заштите интелектуалне својине; Правно
уређење заштите интелектуалне својине; Потреба и значај трансфера интелектуалне својине у
Теоријска
савременом свету; Потенцијални бенефити од трансфера интелектуалне својине; Механизми
настава
Практична заштите интелектуалне својине (патенти, робне марке, аспекти интелектуалне својине везани
настава
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Број часова активне наставе недељно током семестра/триместра/године
ДОН
Студијски истраживачки рад
Предавања Вежбе
Остали часови
3
3
Методе
Интерактивна настава и вежбе
извођења
Оцена знања (максимални број поена 100)
Предиспитне обавезе поена
Завршни испит
поена
активност у току
предавања
10 писмени испит
практична настава
10 усмени испит
30
колоквијуми
20+20
семинари
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