תכנית לימודים :תואר שני בקניין רוחני ומדעי התרופה


למועדי הקורסים ומיקומם נא ראו שנתון הפקולטה באינטרנט.

דרישות הלימודים בתכנית לבעלי תואר ראשון במשפטים ( 36נ"ז):

א) קורסי חובה כלליים בהיקף  4נ"ז –
דר' אריאל ברק ,משפט וחברה 2( 61864 ,נ"ז)
דר' רם ריבלין ,תיאוריה ומחקר משפטי למוסמך 2( 62804 ,נ"ז)

ב) קורסי חובה ובחירה משפטיים ( 10נ"ז) –
קורסי חובה –

או

דר' קטיה אסף ,דיני קניין רוחני 4 ( 62712 ,נ"ז)
עו"ד ז'קלין ברכה ,מבוא כללי לקניין רוחני ללא משפטנים 2( 62991 ,נ"ז)
עו"ד אסא קלינג ,דיני פטנטים 2( 62828 ,נ"ז)
עו"ד ערן ברקת וד"ר רוני בנשפרוט ,פטנטים בענף התרופות 2( 62998,נ"ז)
עבודתו של בוחן פטנטים בתחום הפארמה ( 2נ"ז) – בשנה"ל תשע"ט
קורסי בחירה –
פרופ' דוד הד ,משפט אתיקה ורפואה 2( 62997 ,נ"ז)
העברה ומסחור טכנולוגיות ( 2נ"ז) – בשנה"ל תשע"ט
דיני קניין רוחני ותעשיית התרופות ( 1נ"ז) – בשנה"ל תשע"ט
דר' גיא פסח ,סדנא בקניין רוחני 3( 62558 ,נ"ז)
דר' מיכל שור-עופרי ,יזמות בהנדסה רפואית 8( 62496 ,נ"ז)
דר' קטיה אסף ,דיני סימני מסחר 4( 62735 ,נ"ז)
פרופ' מרטין אדלמן ,דיני פטנטים של ארה"ב 1( 62129 ,נ"ז)
עו"ד הארי רדומסקי ,קניין רוחני ובריאות :מבט השוואתי :קנדה ,ארה"ב והאיחוד
האירופי 1( 62041 ,נ"ז)

ג) שני סמינרים בקניין רוחני בהיקף של  8נ"ז –
דר' גיא פסח ,משפט כלכלה תרבות ואומנות 4( 62762 ,נ"ז)

דר' מיכל שור-עופרי ,קניין רוחני ותיאוריה של רשתות 4( 62548 ,נ"ז)
דר' מיכל שור-עופרי ,חוזי טכנולוגיה וקנין רוחני 4( 62579 ,נ"ז)

ד) קורסי חובה ובחירה מביה"ס לרוקחות ( 14נ"ז) -
קורסי חובה –
פרופ' עמירם גולדבלום ,הבסיס הכימי לגילוי רציונלי של תרופות 2( 64900 ,נ"ז)
עו"ד זוהר יהלום ,רגולציה של ענף התרופות 2( 64901 ,נ"ז)
דר' הדר אריאן-זכאי ,יסודות הפרמקולוגיה 2( ,64902 ,נ"ז)
פרופ' פיליפ לזרוביץ ,עקרונות פרמקולוגיים בפיתוח תרופתי  2( 64903נ"ז) –
בשנה"ל תשע"ט
פרופ' גרשון גולומב ,תובנות במערכות למתן תרופות 2( 64904 ,נ"ז) –
בשנה"ל תשע"ט
קורסי בחירה –
התעשייה הביו-רפואית יסודות ואופקים ( 4נ"ז) – בשנה"ל תשע"ט
קורסי בחירה לבעלי רקע ביולוגי/מדעי הטבע מהיצע קורסי הפקולטה לרפואה
ללימודים מתקדמים ,כמפורט בשנתון הפקולטה לרפואה

