Akceptuję
W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia państwu usług na
najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z
witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczone w Państwa
urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących
cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Prywatności
Portal Informacje Katalog firm Praca Szkolenia Wydarzenia Porównania międzylaboratoryjne
Kontakt

Laboratoria
.net
Innowacje
Nauka
Technologie

Logowanie Rejestracja

pl

Naukowy styl życia
Nauka i biznes
●
●
●
●
●
●

Nowe technologie
Felieton
Tygodnik "Nature"
Edukacja
Artykuły
Przemysł

Strona główna › Informacje

Bezpłatne seminaria - Metody ochrony
własności intelektualnej, platforma hi-tech
Termin: 08-09.03.2010
Miejsce: Hotel Kazimierz I, Kraków, ul. Miodowa 16, Sala "Bachusa"

Program:
08.03.2010 (seminarium w języku polskim)
Metody ochrony własności intelektualnej.
10.00 – 10.15 Powitanie i wprowadzenie
10.15 – 11.00 Merytoryczna Prezentacja „PRAWO AUTORSKIE I TAJEMNICA PRZEDIĘBIORSTWA”
11.00 – 11.15 Przerwa kawowa
11.15 – 12.15 Dyskusja
12.15 – 13.00 Prezentacja merytoryczna „PRAWO PATENTOWE. CO JEST, A CO NIE JEST
WYNALAZKIEM”
13.00 – 13.15 Przerwa kawowa
13.15 – 14.15 Dyskusja
14.20 – 15.00 Lunch
Prowadzący: Piotr Waglowski, Józef Halbersztadt, Ireneusz Słomka (sylwetki prelegentów
w załączonym PDF)
9.03.2010 (seminarium w jezyku angielskim)
Platfroma Hi-tech
10.00 – 10.15 Powitanie i wprowadzenie
10.15 – 11.00 Merytoryczna Prezentacja „FINANSOWANIE PROJEKTÓW HI-TECH”
11.00 – 11.15 Przerwa kawowa
11.15 – 12.15 Dyskusja
12.15 – 13.00 Prezentacja merytoryczna „OD WYNALAZKU DO BIZNESU – PRAKTYCZNE ASPEKTY
WYKORZYSTANIA WŁASNOŚCI INTELEKTUANEJ”
13.00 – 13.15 Przerwa kawowa
13.15 – 14.15 Dyskusja
14.20 – 15.00 Lunch
Prowadzący: Haim Levy, Władysław Halbersztadt (sylwetki w dołącoznym PDF)
Zgłoszenia
do 5.03.2010 na stronie: www.investin.pl/seminaria
UWAGA! LICZBA MIEJSC OGRANICZONA!
Kontakt:
Joanna Pokojska
tel. 222240692
e-mail: j.pokojska@investin.pl
Więcej na:
CITTRU
http://laboratoria.net/aktualnosci/4365.html
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Terapie długodziałające szansą na poprawę
życia z HIV
Wydłużają one odstępy miedzy kolejnymi dawkami/

28-06-2022

Wiedza o kryzysie ma ogromne znaczenie w
sytuacji wojny
Kryzys związany z wojną wpływa na każdego z nas.

28-06-2022

Pokutuje przekonanie, że piorun może
uderzyć nas tylk w górach
A w mieście jest bezpiecznie?

28-06-2022

1/500 mężczyzn ma dodatkowy chromosom
płciowy
Takie zaburzenie wiąże się z większym ryzykiem różnych chorób.

28-06-2022

Bakterie powodujące dur brzuszny coraz
bardziej oporne na antybiotyki
Informuje pismo „The Lancet Microbe”.

28-06-2022

Udało się stworzyć uniwersalną komórkę
macierzystą
„To święty graal biologii” - mówią badacze.

28-06-2022

Sztuczna inteligencja wskazuje najkrótszą
drogę do szczęścia
Autorzy wykorzystali dane z amerykańskiego badania „Midlife in the US”.

28-06-2022

Próbki z Marsa na Ziemię?
Polacy pracują nad takim rozwiązaniem.
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