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Politechnika świętokrzyska zaprasza
do udziału w VIII edycji Ogólnopolskiego
Konkursu S tu d en t-W yn alazca.
Konkurs jest adresowany do studentów,
doktorantów i absolwentów, którzy
w trakcie studiów zostali twórcam i/
współtwórcami wynalazku lub wzoru
użytkowego/przemysłowego chronionego
prawem wyłącznym lub zgłoszonego
do ochrony w Urzędzie Patentowym
Rzeczypospolitej Polskiej lub odpowiednim
urzędzie ds. własności przemysłowej
za granicą.
Pięciu laureatów nagród głównych
weźmie udział w 46. Międzynarodowej
W ystaw ie W ynalazków w Genewie
w dniach 11 - 15 kwietnia 2018 r.
Organizator sfinansuje koszty stoiska
wystawienniczego oraz podróży i pobytu
laureatów w Genewie. Ponadto laureaci
Konkursu zaprezentują swoje rozwiązania
na M ięd zynarodo w ej W arszaw skiej
Wystawie Wynalazków.
Nabór zgłoszeń trwa

od 1 listopada 2017 r.
do 15 stycznia 2018 r.

Informacje na temat konkursu są dostępne
na stronie Centrum Ochrony Własności
Intelektualnej Politechniki Świętokrzyskiej
w w w .cow i.tu.kielce.pl

2017/2018
Ministerstwo Nauki
i Szkolnictwa Wyższego

MINISTERSTWO
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Organizacja i promoqa na forum krajowym i zagranicznym VIII edycji
Ogólnopolskiego Konkursu Student-Wynalazca oraz zgłoszonych
rozwiązań - zadanie finansowane w ramach umowy 96ZP-DUN/2017
ze środków Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego przeznaczonych
na działalność upowszechniającą naukę

Konkurs realizowany pod patronatem i przy wsparciu
organizacyjnym Urzędu Patentowego RP
URZĄD PA TEN TO W Y
weer Tfoipouiei p o u o ij

Wynalazki nagrodzone w VII edycji Ogólnopolskiego
Konkursu Student-Wynalazca, uhonorowane
medalami na 45. Międzynarodowej Wystawie
Wynalazków w Genewie:

c $ Pojazd podwodny z kadłubem o zmiennej geometrii

Sebastian Dawid Olędzki, Akademia Górniczo-Hutnicza
im. Stanisława Staszica w Krakowie

Sposób i układ magazynowania ciepła albo chłodu w pojazdach
z napędem elektrycznym
Dariusz Zieliński. Politechnika Lubelska
Współtwórcy: dr hab. inż. Wojciech Jarzyna, dr inż. Krzysztof Kolano

Urządzenie do wspomagania osób niewidomych i niedowidzących
Łukasz Kolman. Politechnika Rzeszowska im. Ignacego lukasiewicza
Współtwórca: dr inż. Jacek Stanisław Tutak

£*> Głowica pomiarowa do pomiaru przemieszczeń względnych
Michał Skrzyniarz. Politechnika Świętokrzyska
Współtwórcy: dr inż. Łukasz Nowakowski, dr hab. inż. Edward Miko prof.
PŚk., prał. dr hab. inż. Stanisław Adamczak, dr hab. inz. Leszek
Radziszewski prof. PŚk

c p System chroniący kierowców przed zaśnięciem i badający koncentrację
w trakcie jazdy
Arkadiusz Szczepanek. Wojciech Źdżarski. Uniwersytet Warszawski
Współtwórca: Artur Jamro

Politechnika Świętokrzyska zaprasza
do udziału w VIII edycji Ogólnopolskiego
Konkursu Student-Wynalazca

Politechnika Świętokrzyska zaprasza do udziału w VIII edycji
Ogólnopolskiego Konkursu Student-Wynalazca, organizowanego
od 2010 r. przez Politechnikę Świętokrzyską w Kielcach.
Konkurs jest adresowany do studentów, doktorantów
i absolwentów, którzy w trakcie studiów zostali twórcam i/
współtwórcami wynalazku lub wzoru użytkowego/przemysłowego
chronionego prawem wyłącznym lub zgłoszonego do ochrony
w Urzędzie Patentowym Rzeczypospolitej Polskie lub odpowiednim
urzędzie ds. własności przemysłowej za granicą. Organizatorzy oczekują
również na zgłoszenia wynikające ze współpracy międzynarodowej,
w której współtwórcami są studenci zagranicznych uczelni.
Pięciu lau re a tó w nagród g łó w n ych w eźm ie udział
w 46. Międzynarodowej Wystawie Wynalazków w Genewie w dniach
11 - 15 kwietnia 2018 r. Organizator sfinansuje koszty stoiska
wystawienniczego oraz podróży i pobytu laureatów w Genewie.
Nasi laureaci zdobyli na tej prestiżowej wystawie: 13 złotych,
13 srebrnych i 4 brązowe medale oraz liczne nagrody specjalne.
Ponadto laureaci zaprezentują swoje rozwiązania na Międzynarodowej
Warszawskiej Wystawie Wynalazków.
Nabór zgłoszeń trwa

od 1 listopada 2017 r. do 15 stycznia 2018 r.
Regulamin konkursu oraz formularze zgłoszeniowe dostępne
są na stronie www.cowi.tu.kielce.pl
Informacje na temat konkursu można uzyskać w Centrum Ochrony
Własności Intelektualnej Politechniki Świętokrzyskiej:
Małgorzata Kita, mchechelska@ tu.kielce.pl, tel. 41 34 24 358
Kamil Kot, kkot@ tu.kielce.pl, tel. 41 34 24 387

Politechnika Świętokrzyska
Centrum Ochrony W łasności Intelektualnej

al. Tysiąclecia Państwa Polskiego 7 ,2 5 -3 1 4 Kielce
Budynek „B”, parter, pok. 15 i 17
tel. 41 34 24 387,41 34 24 358
w w w .co w i.tu .kielce.p l

Konkurs realizowany pod patronatem i przy wsparciu
organizacyjnym Urzędu Patentowego RP
U RZĄD PATENTO W Y
M fCZTROSROUTŁ) ROLSOŁI
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Organizacja I promocja na lorom kiajraym l zagranicznym VIII ertycli
Ogólnopolskiego Konkursu Student-Wynalazca oraz zgłoszonych
rozwiązali • m ia n e finansowane w ramach umowy 962/P-DUN/2017
ze SroćkOw Ministra Nauki I Szkolnictwa Wyższego przeznaczonych
na działalność upowszechniającą naukę

