
 
 
 
 
 
 
 
 
Välkommen till kursen Patent, varumärke och design - 
information som inspiration, 10 hp 
 
Kursen ges på halvfart, 50 % distans i samarbete med PRV, Patent- och 
registreringsverket. 
  
Vi som arbetar med denna kurs är glada att du har valt att studera vid Högskolan i Borås 
och hoppas naturligtvis att kursen kommer att uppfylla dina förväntningar. 
 
Kursen erbjuder ett rikt och diversifierat kursmaterial. Vi kommer att ha interaktivt stöd 
för ditt lärande – bland annat kommer vi lärare från Borås och ämnesexperter från PRV 
att ha tre schemalagda chattar där vi svarar på dina frågor. 
 
Självfallet kommer vi lärare att vara tillgängliga via högskolans lärplattform PING 
PONG för frågor under de veckor kursen pågår.  
 
Kursen är uppdelad i tre olika moment: 
 
• immaterialrättens grunder 
• patent som informationskälla 
• varumärken och design som informationskälla 
 
En examinationsuppgift är kopplad till varje moment. All undervisning och examination 
sker på distans. Kursen är också tillgänglig via mobila enheter. 
 
Har du frågor kontakta gärna någon av oss. Vi ses i höst! 
 
Rolf Hasslöw och Ingrid Johansson 
Kursansvariga 
rolf.hasslow@hb.se, ingrid.johansson@hb.se 
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Registreringen på webben öppnar vecka 33 så tidigast den 12 augusti 2013 
kan du registrera dig enligt anvisningar i det mail du skall ha fått. Notera ditt 
användarnamn och lösenord som skapas vid registreringen!  
 
När du registrerat dig så får du tillgång till lärplattformen PING PONG – du 
loggar in med ditt användarnamn (S13xxxx). 
 
Observera att vi inte skickar någon utbildnings- eller kursinformation 
via posten. All information finns på webben/PING PONG. 
 
När du loggat in så kommer du att ha tillgång till den aktivitet/kurs som du 
ska läsa och där hittar du all information du kan behöva inför kursstart. Du 
behöver därför logga in snarast i PING PONG så att du inte missar någon 
viktig information. 
 
Problem med registreringen? Skicka e-post till registrera@hb.se 
 
Allmänna studentfrågor? Skicka e-post till studentcentrum@hb.se 
 
Adress till PING PONG? https://pingpong.hb.se 
 
Vi har många sökande till våra kurser, därför ber vi dig att kontakta oss via 
mail om du inte tänker ta din plats i anspråk. Skicka det då till bhs@hb.se 
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