Ljetna škola za intelektualno vlasništvo
Svjetske organizacije za intelektualno vlasništvo u Hrvatskoj
Dubrovnik, Hrvatska, od 31. svibnja do 11. lipnja 2010. godine
Pregled
Akademija Svjetske organizacije za intelektualno vlasništvo (WIPO Worldwide Academy) sa sjedištem
u Ženevi, Švicarska, u suradnji s Državnim zavodom za intelektualno vlasništvo i Sveučilištem u
Dubrovniku organizira po treći puta međunarodnu Ljetnu školu za intelektualno vlasništvo (Ljetna
škola) u Hrvatskoj u trajanju od dva tjedna i to
od 31. svibnja do 11. lipnja 2010. godine.
Ljetna škola nudi neprocjenjiv obrazovni program koji obuhvaća cijelo područje intelektualnog
vlasništva (pogledajte program).
Za polaznike Ljetne škole biti će raspoloživo 30 mjesta. Odabrani polaznici bit će obaviješteni tjedan
dana nakon krajnjeg roka za prijavu.
Cilj Ljetne škole jest pružiti mogućnost studentima viših godina studija i mladim stručnjacima da steknu
više znanja o intelektualnom vlasništvu i da shvate njegovu vrijednost kao pokretača gospodarskog,
socijalnog, kulturnog i tehnološkog razvitka, te da saznaju više o ulozi WIPO-a u globalnom
upravljanju intelektualnim vlasništvom.
Tko može podnijeti prijavu za upis u ljetnu školu?
Prijavu za pohađanje Ljetne škole mogu podnijeti studenti viših godina diplomskih i poslijediplomskih
studija svih fakulteta, te mladi stručnjaci iz svih područja.
Mjesto održavanja i datumi
Sveučilište u Dubrovniku, Dubrovnik, Hrvatska, od 31. svibnja do 11. lipnja 2010. godine
Jezik
Engleski.
Upisnina
Upisnina se plaća nakon primitka obavijesti o prijamu u školu.
Za studente i mlade stručnjake iz zemalja u razvoju i zemalja u tranziciji s prebivalištem u tim
zemljama upisnine su
studenti: US $ 150
mladi stručnjaci: US $ 250
Za studente i mlade stručnjake iz razvijenih zemalja upisnine su
studenti: US $ 300
mladi stručnjaci: US $ 500
Obrazovanje na daljinu
Prije pohađanja Ljetne škole odabrani kandidati morat će uspješno položiti Opći tečaj o intelektualnom
vlasništvu (DL-101) Akademije Svjetske organizacije za intelektualno vlasništvo koji će se za njih
posebno održati putem sustava obrazovanja na daljinu (internet). Datumi za održavanja ovog tečaja
bit će objavljeni nakon prethodnog odabira kandidata za Ljetnu školu.

Program
Program Ljetne škole (dostupan u MS-WORD ili Adobe PDF) sastoji se od predavanja istaknutih
stručnjaka u području intelektualnog vlasništva iz WIPO-a i drugih institucija. Program uključuje i
analize pojedinih slučajeva, te rasprave o odabranim temama iz područja intelektualnog vlasništva.
Svima koji uspješno udovolje zahtjevima programa WIPO će dodijeliti Potvrdu o sudjelovanju.
Osiguranje i liječnički pregled
Svi će sudionici, tijekom svojega boravka vezanog uz pohađanje Ljetne škole, biti osigurani.
Od svakog će se sudionika zahtijevati da odmah po dolasku predoči potvrdu o obavljenom liječničkom
pregledu.
Putovanje, smještaj i prehrana
Sudionici snose troškove putovanja, smještaja i prehrane tijekom sudjelovanja na Ljetnoj školi.
Prijava
Zainteresirani za pohađanje Ljetne škole mogu se prijaviti isključivo putem prijavnice na internetu od
26. siječnja do 31. ožujka 2010.
Molimo Vas da svoj kratki životopis i pismo motivacije (u kojem navodite razloge zbog kojih želite
sudjelovati u radu Ljetne škole, te što očekujete od programa) pošaljete na:
summerschool.croatia@wipo.int
Za sve dodatne informacije, molimo kontaktirajte koordinatora Ljetne škole:
summerschool.croatia@wipo.int

