Cui se adreseaz`?
„Don’t give your ideas away” este un program
care se adreseaz` cadrelor didactice [i
studen]ilor din ultimii ani de studiu,
masteranzilor [i doctoranzilor înscri[i la
universit`]ile din România.

Care este scopul?
Concursul dore[te s` sensibilizeze mediul
academic cu privire la modul de a proteja
proprietatea intelectual`. În acest scop,
adres`m universit`]ilor provocarea de a
veni cu idei despre cele mai bune c`i de a
informa cadrele didactice [i studen]ii, [i din alte
domenii decât cel de drept, despre importan]a
protej`rii propriet`]ii intelectuale.

Cum poate un specialist sau un viitor
specialist s` î[i protejeze proprietatea
intelectual`?
Prin acest program, atât cadrele didactice cât [i
studen]ii, masteranzii sau doctoranzii au ocazia
s`:
• în]eleag` de ce este important s`-[i protejeze
ideile;
• acceseze informa]iile utile din surse relevante:
institu]iile [i organismele române[ti [i europene
preocupate de protejarea propriet`]ii intelectuale;
• realizeze un proiect despre cum s` pun` bazele unei culturi a propriet`]ii
intelectuale în universit`]ile lor [i s` se al`ture unei re]ele na]ionale de
speciali[ti cu acelea[i obiective.
Contribu]ia dumneavoastr` la program va permite universit`]ii, fie s`
înceap`, fie s` extind` ini]iativele de informare despre proprietatea
intelectual`.

Cum se desf`[oar`
programul?
Studen]ii din ultimii ani de studiu,
masteranzii [i doctoranzii facult`]ilor,
al`turi de cadrele didactice de
specialitate, sunt invita]i s` se înscrie
în competi]ie, în echipe de maxim
5 persoane, trimi]ând un email de
confirmare la adresa
ruxandra.miuti@porternovelli.ro.
Mesajul de înscriere trebuie s` con]in`
obligatoriu universitatea pe care
o reprezint`, componen]a echipei,
detalii de contact ale coordonatorului
echipei.
Dup` confirmarea înscrierii în
program, participan]ii la competi]ie
au ocazia, într-o prim` faz`, s`
primeasc` informa]ii cu privire la
protejarea propriet`]ii intelectuale
(legisla]ie, strategii na]ionale [i
europene etc), precum [i îndrumare
de specialitate.
Informa]ii utile pot fi ob]inute accesând sec]iunea Concurs pe site-ul
http://www.osim.ro/Proprietate_Intelectuala_in_Universitati.
Organizatorii vor transmite pe email un ghid de concurs, care va con]ine
instruc]iuni [i recomand`ri referitoare la formatul materialelor propuse în
concurs [i vor indica direc]iile generale ale proiectelor.
To]i cei care se decid s` r`spund` provoc`rii lansate de program vor
trebui, în faza a doua, s` structureze un proiect cu un plan de ac]iune
concret [i s` fac` un material conform instruc]iunilor primite în prima faz`.
În cea de-a treia faz`, proiectele realizate vor fi trimise pentru evaluare,
pe email, la ruxandra.miuti@porternovelli.ro.

Cum vor fi evaluate rezultatele?
Proiectele vor fi selectate de o comisie
format` din exper]i în proprietate
intelectual`.
Cele mai bune proiecte realizate în cadrul
Programului „Don’t give your ideas away”
vor fi premiate cu o vizit` la biroul European
Patent Academy de la Munchen [i la alte
institu]ii relevante. Ulterior, aceste proiecte
vor fi oferite ca model de bun` practic` în
universit`]i.

Care este calendarul programului?
• Comunicarea concursului: 1 – 13 mai 2012
• Înscrierea în concurs [i formarea echipelor
compuse dintr-un cadru didactic [i 3 – 4 studen]i:
14 – 18 mai 2012
• Informare [i documentare: 18 – 25 mai 2012
• Realizarea proiectelor: 25 mai – 8 iunie 2012
• Trimiterea proiectelor pentru înscrierea în
concurs: 9 iunie 2012 (ultima zi)
• Selectarea proiectelor câ[tig`toare:
10 – 15 iunie 2012
• Premierea

De unde pot ob]ine informa]ii
suplimentare?
Pentru detalii [i înscriere, v` rug`m s` ne contacta]i
pe email, la ruxandra.miuti@porternovelli.ro, persoan`
de contact Ruxandra Miu]i, sau s` accesa]i
http://www.osim.ro/Proprietate_Intelectuala_in_Universitati,
la sec]iunea Concurs.

