
   
 

Utlysing av engangsmidler til utvikling av utdanningstilbud innen immaterielle 

rettigheter 

 

Nærings- og handelsdepartementet (NHD) og Kunnskapsdepartementet (KD) utlyser 

med dette, engangsmidler rettet mot universiteter og offentlig godkjente høgskoler for 

å øke utdanningstilbudet i immaterielle rettigheter (IR). IR utgjør en økende del av 

samfunnet og bedriftenes kapital. Dette krever økt kompetanse på området. Utlysning-

en er en oppfølging av St.meld. nr. 7 (2008-2009) – Et nyskapende og bærekraftig Norge.  

 

Tildelingen per prosjekt vil være i størrelsesorden 100 000 – 500 000 kroner. Prosjektet 

kan både være en videreutvikling av eksisterende tilbud eller en etablering av nye til-

bud. 

 

Vi ber om søknader på inntil 4 A4 sider. Følgende bør gå fram av søknaden: 

 

- Presentasjon av utdanningsopplegget nå og slik man ønsker å utvikle dette  

- Langsiktige og kortsiktige mål 

- Plan for utvikling av utdanningsopplegget (bruk av midler, tidshorisont) 

- Beskrivelse av målgruppen for utdanningstilbudet (nivå, fagkrets, bakgrunn) 

- Relevans og kontaktflater til andre fagområder ved institusjonen 

- Lærekrefter 

- Ansvarlig prosjektleder el. l. for utvikling av utdanningsopplegget 

- Studiepoeng for fullført kurs el. l.  

- Eksamensform  

- Samarbeid med andre institusjoner i og utenfor Norge 

- Mulighet for bruk ved andre institusjoner 

 

Departementene oppfordrer institusjonene til å samarbeide for å styrke utdanningen på 

dette området. I tildelingen vil det bli lagt vekt på at utdanningsoppleggene skal ha mu-

lighet til å nå mange studenter, danne et grunnlag for videre utvikling av studietilbud på 

området og mulighet til å inngå som en integrert del av en grad for studentene. Det sis-

te punktet utelukker ikke at det også kan tilbys som etter- eller videreutdanning.   

 

Vi ber om at rektor eller direktør ved institusjonen skriver under på søknaden sammen 

med enheten eller personen som skal gjennomføre prosjektet. Søknadsfristen er 1. no-

vember 2009.  

 

Spørsmål om utlysingen kan rettes til Bjørn Eggen Hermansen, NHD (e-post: bjorn-

eggen.hermansen@nhd.dep.no, telefon 22 24 66 18). Søknader sendes til Nærings- og 

handelsdepartementet, Postboks 8014 Dep, 0030 Oslo. Merk søknaden med referanse-

nummer 200703389. 


