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În perioada 13 - 24 iunie 2016, la Geneva, Elveția, se va desfășura Cursul de instruire (Colcvium) a
cadrelor didactice în domeniul proprietății intelectuale din țările în curs de dezvoltare și țările cu
economia în tranziție.
Cursul este organizat de către Organizația Mondială a Proprietății Intelectuale (OMPI) și Organizația
Mondială a Comerțului (OMC).
Scopul acestuia este familiarizarea cadrelor didactice cu instituțiile de profil în domeniul proprietății
intelectuale din Geneva și activitatea acestora, instrumentele de negociere și alte activități conexe
cu legislația și politica de proprietate intelectuală, precum și consolidarea capacităților de cercetare
analitică și instruire în domeniul legislației de proprietate intelectuală (PI).
Orele sunt prevăzute pentru profesori universitari, cercetători sau juriști cu experiență în domeniul
legislației și politicii de proprietate intelectuală.
În total, 22 de burse sunt disponibile pentru solicitanții din țările în curs de dezvoltare și țările cu
economia în tranziție. Cheltuielile de participare sunt acoperite de către OMPI si OMC. Orele vor avea
loc în limba engleză.
Solicitanții trebuie să identifice un subiect specific din domeniul politicii de PI care este de actualitate
sau în dezbatere curentă, pe marginea căruia să elaboreze o scurtă prezentare și să pregătească un
articol pentru publicare ulterioară. Sumarul acestei prezentări (1 pagină) trebuie să fie anexat la
formularul de participare.
Preselecția candidaților va fi realizată de către organizatori. Participanții care au aplicat anterior la
acest tip de curs de instruire, nu pot aplica timp de 5 ani la următorul curs.
Data limită de aplicare/expediere a formularului de participare, sumarului prezentării și CV-ului este
de 27 martie 2016.
Documentele de participare pot fi expediate prin e-mail: ipd@wto.org [1], wipo-wtocolloq@wipo.int
[2] sau aplicare la curs în format on-line la adresa:
https://welc.wipo.int/acc/index.jsf?page=aipCatalog.xhtml&lang=en&cc=IPCOL_GE#plus_IPCOL_GE
[3].
Pentru alte detalii: https://www.wto.org/english/tratop_e/trips_e/wipo_wto_colloquium_june16_e.htm
[4].
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