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STUDIJU KURSA APRAKSTS  
 

Studiju kursa nosaukums  Intelektuālais īpašums 
Programma Banku augstskolas un Šveices biznesa skolas dubultdiplomu studiju 

programma MBA/MF „Starptautiskās finanses un banku darbība”  
Studiju gads 1 
Akadēmiskais gads 2017. / 2018. 
Studiju līmenis Otrais, maģistra studiju programma un MBA 
Studiju kursa kods MS020 
Studiju kursa docētājs/i Dr.jur. Ingrīda Kariņa-Bērziņa 
Kursa apjoms 2 KP 
ECTS kredītpunktu apjoms 
(1 Latvijas KP atbilst 1,5 
ECTS) 

3 ECTS,  
Latvijas KP jāreizina ar 1,5, lai iegūtu ECTS kredītpunktus 

Studiju īstenošanas valoda Angļu 
Studiju kursa veids 
(obligātais, izvēles) 

Izvēles 

Semestris, kad kurss tiek 
īstenots 

2 

Studiju kursa īstenošanas 
veids  

Docētāja klātbūtne 

Kursa īstenošanas mērķis Kursa galvenie mērķi ir: 
- Iepazīstināt studentus ar intelektuālo īpašumu tiesībām un to 

pielietojumiem. 
- Veicināt izpratni par būtiskākajiem jautājumiem un aktuālām 

diskusijām šajā jurisprudencē. 
- Attīstīt studentu prasmi sagatavot kvalitatīvu rakstdarbu, kā arī        

izprast un sastādīt galvenos līguma veidus, kurus izmanto        
intelektuālā īpašuma jomā 

Prasības studiju kursa 
apguves uzsākšanai 

Komercdarbības tiesiskā vide, Eiropas tiesiskā vide vismaz Bakalaura 
līmenī 

Studiju kursa saturs 
 Šīs kurss aplūko intelektuālo īpašumu tiesību pamatprincipus un šo         

tiesību izmantošanu biznesā, it īpaši radošajās industrijās. Galvenās        
tēmas: intelektuālo īpašumu tiesību subjekti (preču zīmes,       
dizainparaugi, patenti, autortiesības, komercnoslēpumi) un to      
likumiskais pamats; pārkāpumi un tiesvedība; intelektuālo īpašumu       
tiesību aizsardzība internetā; salīdzinošās tiesības ES un ASV        
kontekstā. 
Studiju kursa īss izklāsts: 
1) Ievads. Preču zīmes. Kopienas preču zīme. 
2) Dizainparaugi. Ģeogrāfiskās izcelsmes norādes. 
3) Autortiesības. Intelektuālo īpašumu tiesības internetā. 
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4) Patenti un komercnoslēpumi. 
5) Licencēšana. Dažādi līgumi. 
6) Salīdzinošās tiesības. Kopsavilkums 

Studējošo patstāvīgā darba 
organizācija un uzdevumi / 
Plānotās studiju formas un 
mācīšanas metodes 
 

Students apmeklē lekcijas, piedalās semināros un situāciju analīžu        
diskusijās, izstrādā un prezentē patstāvīgo praktisko darbu, nokārto gala         
eksāmenu. 
Kopīgo vērtējumu studiju kursa apguvei veido: 10% apmeklējums un         
aktīvā dalība klases darbos, t.sk. situāciju analīžu diskusijās, 40%         
patstāvīgā praktiskā darba izstrāde un prezentācija, 50% rakstiskais        
eksāmens kursa noslēgumā.  

Studiju metodes 
 

Studenta darba 
apjoms 

Lekcija 25% 
Situāciju analīze, grupu darbs 20% 
Seminārs 25% 
Patstāvīgā darba sagatavošana un prezentācija  20% 
Darbs bibliotēkā, patstāvīgās studijas  10% 
 Kopā 80 stundas 

Plānotie studiju rezultāti 
(zināšanas, prasmes, 
kompetences) 
 

1) Studentam(ei) ir padziļinātas zināšanas par intelektuālo īpašumu       
tiesībām un to komerciālo izmantošanu. 

2) Studentam(ei) ir prasmes analizēt mijiedarbību starp nacionālām, 
Eiropas un starptautiskajām tiesību normām. 

3) Studentam(ei) ir prasmes sagatavot rakstdarbu un piedalīties       
līguma sastādīšanā.  

Studiju rezultātu vērtēšanas 
metodes un kritēriji 

       Studiju rezultāti 
 

Pārbaudes forma 
1. 2. 3. 

Situāciju analīze ● ● ● 
Pastāvīgais darbs un tā 
prezentācija ● ● ● 

Rakstisks eksāmens ● ● ● 
Obligātā un 
papildliteratūra  
 

Obligātā literatūra: 
1) WIPO Handbook on Intellectual Property Law .-Geneva, 2005 
2) Extracts from Beldiman, D. Copyright in the Digital Age ,2008 

 
Papildliteratūra: 
1) Tritton,G. Intellectual Property in Europe, 3rd ed.-UK, London,        

2007 
2) Managing Intellectual Property  
3) European Intellectual Property Review 
4) Max Planck for Intellectual Property Law publications 
5) www.wipo.int 
6) www.oami.europa.eu 
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7) www.ipkat.com  
Rekomendējamie izvēles 
kursa elementi 

Tiek saskaņots, uzsākot studiju kursu 

 


