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Uniwersytet Gdański wśród liderów
wynalazców

Uniwersytet Gdański znalazł się na
trzecim miejscu wśród najbardziej aktywnych ośrodków zgłaszających wynalazki do
Europejskiego Urzędu Patentowego w 2017 roku. Jak podaje Europejski Urząd Patentowy,
polską działalność patentową napędzały przede wszystkim ośrodki badawcze i akademickie.
Bardzo wysokie miejsce Uniwersytetu Gdańskiego jest wynikiem wielu działań,
wzmacniających współpracę nauki z gospodarką, co utrwala pozycję uczelni wśród liderów
innowacyjności. 7 marca) 2018 r. w Brukseli odbyła się doroczna podsumowująca
konferencja EPO.
Według opublikowanego raportu rocznego Europejskiego Urzędu Patentowego (EPO), w 2017 r.
liczba zgłoszeń patentowych złożonych do EPO przez polskich wynalazców, spółki i instytuty
naukowe wzrosła o 14, proc., co plasuje Polskę pod względem tempa wzrostu liczby zgłoszeń
w europejskiej czołówce i znacznie powyżej średniej państw UE. W ubiegłym roku Polacy złożyli do
EPO 469 zgłoszeń patentowych (w 2016 roku – 411). Co ciekawe liczba patentów przyznanych
polskim badaczom i spółkom wzrosła jeszcze bardziej – aż o 20 proc. (w 2017 roku polskim
wynalazcom przyznano rekordową liczbę 216 europejskich patentów, w 2016 roku było ich 180).
W polskim rankingu liderów zgłaszających wynalazki do EPO na pierwszym miejscu znalazła się
firma Synthos z 12 zgłoszeniami patentowymi. Ale w odróżnieniu od większości państw europejskich
polskąÂ działalność patentową w 2017 napędzały wyższe uczelnie i instytuty naukowe. Aż cztery
z siedmiu największych wnioskodawców stanowiły uniwersytety lub instytuty badawcze. Drugim
najaktywniejszym polskim wnioskodawcą w EPO (7 zgłoszeń) był Uniwersytet Jagielloński, następnie
producent samolotów Flaris (6 zgłoszeń), Uniwersytet Gdański (6), Instytut Biochemii i Biofizyki
Polskiej Akademii Nauk (6) oraz Warszawski Uniwersytet Medyczny (5).
Jak podaje w raporcie EPO, liczba wszystkich europejskich zgłoszeń patentowych złożonych
w Europejskim Urzędzie Patentowym w 2017 r. wyniosła niemal 166 000, co stanowiło wzrost
o niemal 4 proc w porównaniu z 2016 rokiem oraz nowy rekord. Kolejny raz odnotowano
zdecydowany wzrost liczby zgłoszeń z Chin, które wyprzedziły Szwajcarię i po raz pierwszy znalazły
się w piątce najbardziej aktywnych państw (są wśród nich Stany Zjednoczone, Niemcy, Japonia,
Francja, Chiny). Podobnie jak w poprzednim roku, najwięcej zgłoszeń patentowych wpłynęło
z branży technologii medycznych, z sektora komunikacji cyfrowej i technologii komputerowych.
Źródło: www.ug.edu.pl
http://laboratoria.net/edukacja/28248.html
Informacje dnia: Kontakt z naturą pomaga chronić psychikę w czasie epidemii Ślady demencji w
siatkówce Gala wręczenia Nagród Fundacji na rzecz Nauki Polskiej Sztuczna inteligencja "widzi"
szum w uszach Co znaczy wysoki procent testów pozytywnych? Ponad 100 studentów SUM

wolontariuszami w szpitalach „covidowych” Kontakt z naturą pomaga chronić psychikę w czasie
epidemii Ślady demencji w siatkówce Gala wręczenia Nagród Fundacji na rzecz Nauki Polskiej
Sztuczna inteligencja "widzi" szum w uszach Co znaczy wysoki procent testów pozytywnych? Ponad
100 studentów SUM wolontariuszami w szpitalach „covidowych” Kontakt z naturą pomaga chronić
psychikę w czasie epidemii Ślady demencji w siatkówce Gala wręczenia Nagród Fundacji na rzecz
Nauki Polskiej Sztuczna inteligencja "widzi" szum w uszach Co znaczy wysoki procent testów
pozytywnych? Ponad 100 studentów SUM wolontariuszami w szpitalach „covidowych”

Partnerzy

