Studiefiche
Vanaf academiejaar 2020-2021

Recht van de intellectuele eigendom (C000957)
Wegens Covid19 kan mogelijk afgeweken worden van de onderwijs- en evaluatievormen. Dergelijke afwijkingen zullen via Ufora worden gecommuniceerd.

Cursusomvang
(nominale waarden; effectieve waarden kunnen verschillen per opleiding)
Studiepunten 3.0
Studietijd 90 u
Contacturen
22.5 u
Aanbodsessies en werkvormen in academiejaar 2021-2022
A (semester 2)

Nederlands

Gent

Lesgevers in academiejaar 2021-2022
Vanhees, Hendrik

hoorcollege
hoorcollege: plenaire
oefeningen
RE05

Aangeboden in onderstaande opleidingen in 2021-2022
Bachelor of Science in de industriële wetenschappen (afstudeerrichting informatica)
Educatieve Master of Science in de wetenschappen en technologie (afstudeerrichting
informatica)
Master of Science in de informatica

20.0 u
2.5 u

Verantwoordelijk lesgever
stptn
3
3

aanbodsessie
A
A

3

A

Onderwijstalen
Nederlands
Trefwoorden
Recht van de intellectuele eigendom, auteursrecht, industriële eigendom
Situering
De cursus wil de studenten vertrouwd maken met de verschillende wijzen om creaties van de
geest te beschermen. Tevens wordt aandacht besteed aan de wijze waarop beschermde
creaties kunnen worden gecommercialiseerd.
Inhoud
Na een algemene toelichting bij het juridische domein van het recht van de intellectuele
eigendom komen aan bod:
• het auteursrecht
• de bescherming van computerprogramma’s
• de bescherming van databanken
• het octrooirecht
• het tekeningen- en modellenrecht
• het merkenrecht
• de bescherming van topografieën van halfgeleiders
• de bescherming van bedrijfsgeheimen
Begincompetenties
Geen voorkennis vereist
Eindcompetenties
1 De student moet inzicht verworven hebben in het recht van de intellectuele eigendom, en in
1 staat zijn om voor creaties van de geest te bepalen hoe zij het best beschermd kunnen
1 worden. Hij moet kunnen uitmaken welk de meest geschikte beschermingsvorm is, hoe de
1 gekozen bescherming kan worden bekomen, en waar deze bescherming moet worden
1 aangevraagd.
2 De student moet in staat zijn autonoom en probleemoplossend praktijkgevallen te
1 analyseren en op te lossen.
3 De student moet een kritische en probleemoplossende houding kunnen aannemen t.o.v. de

(Goedgekeurd)

1

1 problematiek van de bescherming van creaties van de geest.
Creditcontractvoorwaarde
Toelating tot dit opleidingsonderdeel via creditcontract is mogelijk mits gunstige beoordeling van de competenties
Examencontractvoorwaarde
Dit opleidingsonderdeel kan niet via examencontract gevolgd worden
Didactische werkvormen
Hoorcollege, hoorcollege: plenaire oefeningen
Leermateriaal
Cursus (geraamde totaalprijs: 40 EUR):
H. Vanhees, Handboek intellectuele rechten, Antwerpen, Intersentia, 2020
Referenties
Vakinhoudelijke studiebegeleiding
Toelichting tijdens colleges
Evaluatiemomenten
periodegebonden evaluatie
Evaluatievormen bij periodegebonden evaluatie in de eerste examenperiode
Schriftelijk examen met open vragen
Evaluatievormen bij periodegebonden evaluatie in de tweede examenperiode
Schriftelijk examen met open vragen
Evaluatievormen bij niet-periodegebonden evaluatie
Tweede examenkans in geval van niet-periodegebonden evaluatie
Niet van toepassing
Eindscoreberekening
schriftelijk examen: 100%
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