קורס קיץ באוקספורד אנגליה
בתחום זכויות יוצרים בעידן המחשב

רוצה לרכוש ידע משפטי מתקדם על דיני זכויות יוצרים?
המרכז האקדמי פותח לך שער לאוקספורד  -שאסור לפספס.
זאת השנה השמינית שהמרכז האקדמי שולח
סטודנטים נבחרים לקורס קיץ שמתקיים באוקספורד.
בקורס ילמדו הסטודנטים שלנו יחד עם סטודנטים
מפקולטות למשפטים ברחבי העולם.
הקורס יעסוק בקניין רוחני ,ויתמקד בסוגיות הנובעות
מהעידן הטכנולוגי בו אנו חיים .הקורס יכלול הרצאות
מאת מרצים אורחים מאוניברסיטת אוקספורד
ואוניברסיטת לונדון.
הקורס יתנהל בשפה האנגלית .כתיבת המבחן או
עבודת המחקר תהיה בשפה עברית או אנגלית ,לפי
בחירת הסטודנט.

תוכנית אקדמית:
הסטודנטים ייפגשו לפני היציאה מן הארץ ,ויקבלו חומר לקריאה (רובו
באנגלית) .באוקספורד יתקיימו הרצאות ופגישות בסגנון “ ,”tutorialכפי
שנהוג באוקספורד .סטודנטים יידרשו לכתוב עבודת מחקר  -סמינר  6נ”ז,
או להיבחן בקורס כבחירה  4 -נ”ז בסוף סמסטר א’ ,לפי בחירתם והעדפתם.
הסטודנטים הלומדים ל 6 -נ”ז יידרשו להמשיך לימוד בסמינר בסמסטר
א’ בשנה הבאה.

תחום הלימוד:
הקורס יתמקד בבעיות המועלות בעידן המחשב .הקורס יבחן גישות שונות
לזכויות יוצרים ,ויכלול השוואה בין הגישה האנגלו-אמריקאית ,האירופאית,
והישראלית .מרכזת הקורס והמורה הראשית היא ד”ר קים טרייגר-בר-עם.
מרצים מאוניברסיטות אוקספורד ולונדון ירצו על היבטים שונים של הנושא
העיקרי ,כגון:

מתי?

•אתגרים למודלים המסורתיים בזכויות יוצרים המתעוררים
מדיגיטאליזציה.

הקורס יתקיים בתחילת אוגוסט .משך הקורס הוא חמישה ימים.

•הממשק בין הגבלים עסקיים ודיני קניין רוחני.

איפה?
סטודנטים יקבלו דיור בקולג’  St John’sבאוניברסיטת אוקספורד ,שהינו
אחד מהקולג’ים העתיקים ביותר באוקספורד St John’s .נמצא במרכז העיר,
ומהווה אחד מהאתרים ההיסטוריים של אוקספורד.
הסטודנטים יתגוררו בקולג’ .ארוחת בוקר תינתן באולם (‘ )’Hallשל הקולג’.
תהיה לסטודנטים גישה לבנייני וגינות הקולג’ .השיעורים יתקיימו בקולג’.
הידעת?

 St John’sהינו הקולג’ אליו ברח מלך צ’רלס כשרדפו אחריו חיילי
קרומוול במהפכה!

כמה?
המרכז האקדמי מסבסד לכם את שכר הלימוד במלואו .הסטודנטים יישאו
בהוצאות הטיסה המלאות ,ובעבור ארוחת בוקר ולינה יגבה תשלום סמלי של
 40פאונד בלבד ,ללילה.

WWW.CLB.AC.IL 03-6000800
המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ,רח’ בן גוריון  ,26רמת גן

•סימני מסחר ו.domain names-
בנוסף להרצאות ממשפטנים ,תינתן הרצאה גם על ידי מומחה מאוניברסיטת
אוקספורד בתוכנה ובאינטרנט.

תנאי סף ,הרשמה וקבלה:
•ממוצע תואר  85ומעלה ,ידע באנגלית.
•ראיון אישי עם ד”ר קים טרייגר-בר-עם.
•הפקדת שיק בטחון על סך  ₪ 1,000שיוחזר בסיום הקורס.
תלמידים העומדים בתנאי התוכנית ומעוניינים להירשם יעברו ראיון אישי עם
ד”ר קים טרייגר בר-עם .את הראיון יש לקבוע דרך תחנת המידע ,באגף
“רישום לקורסים” >> ”תיאום ראיונות” >> “קורס קיץ באוקספורד בקניין רוחני”.
לפרטים נוספים מתבקשים לפנות לגלי ברעם ,רכזת קורסי הבחירה ,בכתובת:
( Galy@clb.ac.ilנא לציין בכותרת המייל :קורס קיץ באוקספורד).

