Numer sprawy: AEZ/S-122/2013

Załącznik nr 2
OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA


Liczba uczestników szkolenia: 27
Termin realizacji zamówienia do 22 lipca 2013 r., 
W powyższym terminie mają zawierać się:
	Terminy szkolenia: 

13, 14, 15, 27, 28, 29 czerwca oraz 11, 12, 13 lipca 2013 r.  
Szkolenie ma obejmować 60 godzin dydaktycznych zajęć i odbywać się w godzinach:
czwartki: 12:00 – 17:30 (6 godz. dydaktycznych);
piątki: 08:00 – 15:15 (8 godz. dydaktycznych);
soboty: 09:00 – 14:30 (6 godz. dydaktycznych)
z zachowaniem następującego układu:
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	Przekazanie Zamawiającemu oryginałów list obecności uczestników biorących udział w szkoleniu oraz oryginałów zaświadczeń dla uczestników szkolenia wraz z kopiami zaświadczeń odbędzie się do dnia 22.07.2013 r.


Wykonawca, w ramach niniejszego zamówienia zobowiązany jest do: 
	terminowego przeprowadzenia szkolenia,
	zapewnienia sali szkoleniowej wyposażonej w niezbędny sprzęt do przeprowadzenia szkolenia  (projektor multimedialny, itp.), a w trakcie warsztatów sala z indywidualnym dostępem każdego uczestnika szkolenia do komputera i internetu. Sale nie mogą znajdować się w odległości większej niż 5 km od centrum Warszawy (w linii prostej), tj. budynku Poczty Głównej ul. Świętokrzyska 31/33 (z dokładnością do jednego miejsca po przecinku), 
	zapewnienia wykładowców dających rękojmię należytej realizacji programu szkolenia, w szczególności posiadających odpowiednie kwalifikacje i doświadczenie, 
	przedstawienia Zamawiającemu do akceptacji kompletu materiałów szkoleniowych oraz przekazania jednego egzemplarza materiałów dla celów archiwizacyjnych,
	zapewnienia kompletu materiałów szkoleniowych dla każdego uczestnika, zgodnego 
z zakresem tematycznym szkolenia, w wersji papierowej i elektronicznej,
	przekazania Zamawiającemu oryginałów list obecności uczestników biorących udział w szkoleniu oraz oryginałów zaświadczeń dla uczestników szkolenia wraz z kopiami zaświadczeń dla Zamawiającego , 

dostarczenia wszystkich materiałów szkoleniowych, zaświadczeń, list obecności opatrzonych w logo projektu oraz informacje na temat projektu, w ramach którego organizowane są szkolenia (według wytycznych i wzorów uzgodnionych z Zamawiającym). 
	zapewnienia następującego cateringu podczas każdego dnia szkolenia:
	przerwy kawowe: kawa, mleko do kawy lub śmietanka, herbata, cukier, cytryna, wyroby cukiernicze, świeże owoce, zimne napoje – woda gazowana i niegazowana, soki, 

obiad, który powinien zawierać: mięso lub rybę i dodatki (ziemniaki/frytki/ryż /kopytka/pyzy), minimum 2 rodzaje surówek warzywnych oraz napoje. Obiad dla każdego uczestnika powinien być podany na ciepło. Obiad może być dostarczony jako wyporcjowany lub porcjowanie może odbywać się w chwili podawania obiadu.

PLAN SZKOLENIA

BLOK I. Prawa na dobrach niematerialnych (20 godzin dydaktycznych)

1. Pojęcie „własność intelektualna” jako prawo na dobrach niematerialnych.

2. Prawa na dobrach niematerialnych.
	2.1. Wiadomości ogólne,
	2.2. Źródła prawa.

3. Prawo autorskie, jako własność intelektualna sensu stricte.
	3.1. Źródła prawa autorskiego,
	3.2. Przedmiot prawa autorskiego,
	3.3. Autorskie prawa majątkowe,
	3.4. Autorskie prawa osobiste
	3.5. Współautorzy – jeśli jest więcej autorów,
	3.6. Inni pierwotnie uprawnieni,
	3.7. Producent i wydawca utworu zbiorowego,
	3.8. Utwór zbiorowy a utwory połączone w celu wspólnego rozpowszechniania,
	3.9. Pochodnie uprawnieni,
	3.10. Twórczość pracownicza,
	3.11. Przypadki szczególne utworów.
		3.11.1. Utwór pracownika naukowego,
		3.11.2. Prace naukowe w celu nadania stopni zawodowych i naukowych,
		3.11.3. Prace studentów,
		3.11.4. Twórczość redaktorska,
		3.11.5.Zastąpienie autora.

4. Dozwolony użytek utworów.
	4.1. Użytek osobisty,
	4.2. Prawo cytatu,
	4.3. Licencja dla bibliotek i szkół,
	4.4. Licencja na korzystanie dla studentów niepełnosprawnych.

5. Umowy dotyczące praw autorskich.
	5.1. Umowy przenoszące autorskie prawa majątkowe,
	5.2. Umowy licencyjne.

6. Prawo autorskie w Internecie.
	6.1. Dozwolony użytek z zasobów w sieci.

7. Ochrona prawnoautorska.

8. Własność przemysłowa.
	8.1. Źródła prawa.
	8.2. Zdolność patentowa.
	8.3. Wynalazek; tytuł wynalazku.
		8.3.1. Nowość i data pierwszeństwa,
		8.3.2. Poziom wynalazczy,
		8.3.3. Przemysłowe zastosowanie wynalazku.
	8.4 Zastrzeżenia patentowe.

9. Ocena zdolności patentowej wynalazku.
	9.1 Warunki udzielenia patentu,
	9.2. Techniczny charakter wynalazku.

10. Rozwiązania, które nie są wynalazkami.

11. Wyłączenia spod ochrony patentowej.
	11.1 Sposoby leczenia ludzi i zwierząt,
		11.1.1. Sposoby chirurgiczne,
		11.1.2 Sposoby terapeutyczne,
		11.1.3. Sposoby diagnostyczne.

12. Wynalazki z dziedziny biotechnologii.
	11.1 Ujawnienie wynalazku biotechnologicznego.

13. Ochrona prawnoprzemysłowa.
	13.1.Procedura krajowa,
	13.2 Procedura regionalna,
	13.3 Procedura europejska.
	13.4.Procedura międzynarodowa (PCT).

BLOK II. Własność i inne prawa majątkowe jako mienie Uczelni (20 godzin dydaktycznych).

1. Rozporządzanie przez uczelnię składnikami aktywów trwałych,

2. Akademickie inkubatory przedsiębiorczości, jako jednostki lepiej wykorzystujące potencjał intelektualny i techniczny uczelni,
	2.1. Warunki powołania jednostki,
	2.2. Cele,
	2.3. Usytuowanie jednostki w strukturze uczelni.

3. Centra transferu technologii, jako jednostki dla transferu wyników prac naukowych uczelni do gospodarki,
	3.1. Warunki powołania jednostki,
	3.2. Cele,
	3.3. Usytuowanie jednostki w strukturze uczelni.

4. Spółka celowa uczelni, jako jednostka w celu komercjalizacji wyników badań naukowych i prac rozwojowych uczelni,
	4.1. Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością,
	4.2. Spółka akcyjna, 
	4.3. Powołanie spółki celowej,
	4.4. Majątek spółki celowej,
	4.5. Wymagania formalne do powołania spółki
	4.6. Spółka celowa jako jednostka typu non profit/not for profit.
	4.7. Spółki celowe kilku uczelni.
	4.8. Umowa o powierzenie spółce celowej zarządzania prawami własności 	przemysłowej 	uczelni w zakresie jej komercjalizacji.
	4.9. Umowy zawierane przez spółki celowe z przedsiębiorcami w zakresie 	komercjalizacji dóbr własności przemysłowej.

5. Ograniczenia komercjalizacji.
	5.1. Ograniczenia wynikające z przepisów o finansach publicznych,
	5.2. Ograniczenia wynikające z przepisów o zasadach wykonywania uprawnień 	przysługujących Skarbowi Państwa,
	5.3. Inne przykłady ograniczeń,

6. Wyniki badań naukowych, jako przedmiot komercjalizacji,
	6.1. Wycena wyników badań naukowych,
	6.2. Rodzaje, typy komercjalizacji.

7. Zarządzanie własnością intelektualną w działalności naukowo-badawczej. Przykłady.
	7.1. Regulamin zarządzania prawami autorskimi i prawami pokrewnymi oraz prawami 	własności przemysłowej oraz zasad komercjalizacji wyników badań naukowych i prac 	rozwojowych uczelni,
	7.2. Prawa i obowiązki uczelni, pracowników oraz studentów i doktorantów w 	zakresie ochrony i korzystania z praw autorskich i praw pokrewnych oraz praw 	własności przemysłowej;
			7.3. Zasady wynagradzania twórców;
			7.4. Zasady i procedury komercjalizacji wyników badań naukowych i prac 	rozwojowych;
			7.5. Zasady korzystania z majątku uczelni wykorzystywanego do komercjalizacji 	wyników badań naukowych i prac rozwojowych oraz świadczenia usług 	naukowo-	badawczych.

BLOK III. Finansowanie prac naukowo badawczych. Sposoby, rozwiązania modelowe (10 godzin dydaktycznych).
	
1. Dotacje za zadania statutowe uczelni,

2. Zasady i tryb finansowania badań naukowych i prac rozwojowych na uczelni,

3. Przychody uczelni,

4. Opłaty za świadczone przez uczelnie usługi edukacyjne; inne.

5. Konsorcja naukowo - przemysłowe.
	5.1. Cel zawiązania konsorcjum,
	5.2. Okres obowiązywania umowy,
	5.3. Wskazanie lidera. Zakres upoważnień dla lidera,
	5.4. Sposób współdziałania stron,
	5.5. Obowiązki członków konsorcjum
	5.6. Sposób wykorzystania i podział praw własności przemysłowej wytworzonej w 	wyniku realizacji zadania badawczego,
	5.7. Zobowiązanie członków konsorcjum do zaangażowania własnych środków 	finansowych w  realizację zadania badawczego lub wdrożenia jego rezultatów.

6. Centra naukowo – przemysłowe,

7. Klastry w działalności naukowo – badawczej,
	
8. Finansowanie projektów innowacyjnych w związku z udziałem uczelni w konkursach o dofinansowanie prac naukowo badawczych (POKL, POIG, NCN, NCBR).

BLOK IV. Informacja patentowa – warsztaty (10 godzin dydaktycznych).
Źródła informacji patentowej
	Literatura patentowa.
	Badanie w stanie techniki.
Badanie zdolności patentowej.
Badanie czystości patentowej.
Badanie stanu prawnego danego rozwiązania technicznego.
Informacja patentowa zawarta w Międzynarodowej Klasyfikacji Patentowej.
	bazy danych Urzędu Patentowego RP
	Międzynarodowe bazy danych.
	Espacenet.
European Patent Register (Europejski Rejestr Patentów).
Patentscope.



