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Szanowni Pa stwo,
mam przyjemno
pt. „Prawo

przedstawi

Pa stwu ofert
na uczelni ”, któr przygotowali my na
202
w odniesieniu do szeroko dyskutowanej w rodowisku naukowym tematyki
ochrony w asno ci intelektualnej.
Prawo
w szkolnictwie wy szym stanowi istotne
zagadnienie zarówno w kontek cie twórczo ci naukowej i zasad jej rozliczania
jak i studenckich prac dyplomowych w kontek cie zjawiska plagiatowania
. Proponowane przez nas szkolenie kierujemy
do
pracowników naukowych i dydaktyków,
do pracowników
administrac
odpowiedzialnych za
jako
kszta cenia rozliczenia ﬁnansowe dzia alno ci badawczo-rozwojowej,
naukowej, naukowo-dydaktycznej, badawczej, badawczo-dydaktycznej oraz
prowadzonej w uczelni dzia alno ci dydaktycznej.
Program szkolenia

zagadnienia dotycz ce

Mam nadziej , e zaproponowana
tematyka szkolenia spotka si
z Pa stwa zainteresowaniem, a jego tre
oka e si przydatna w
Pa stwa pracy akademickiej.
apraszamy do udzia u w szkoleniu.

PROGRAM SZKOLENIA

PROWADZĄCY
Dominik Bralczyk
Absolwent prawa Uniwersytetu Jagiellońskiego oraz studiów podyplomowych w
zakresie prawa autorskiego, prasowego i wydawniczego (Instytut Wynalazczości
i Ochrony Własności Intelektualnej UJ), doświadczenie zdobywał w naczelnych
organach administracji publicznej (Kancelaria Sejmu) i wymiaru sprawiedliwości
(Naczelny Sąd Administracyjny – Biuro Orzecznictwa) oraz w firmach sektora
prywatnego (Agencja ABC Media, Wydawnictwo ISKRY). Autor publikacji, opinii
i ekspertyz prawnych z zakresu ochrony własności intelektualnej i nieuczciwości
naukowej od lat specjalizujący się w problematyce związanej ze szkolnictwem
wyższym (w latach 2005 – 2010 asystent rektora i specjalista ds. prawnych
Wyższej Szkoły Pedagogicznej ZNP), biegły sądowy z zakresu prawa autorskiego
i ochrony własności intelektualnej.

Magdalena Rzodkiewicz
Karierę zawodową związała z badaniami poświęconymi jakości kształcenia i
ochronie własności intelektualnej przeprowadzanymi w ośrodkach akademickich.
Realizuje projekty i szkolenia z zakresu kontroli oryginalności tekstów oraz
tworzenia elektronicznych repozytoriów, opierając się na doświadczeniu zdobytym
w Fundacji im. Augustina-Jeana Fresnela oraz w firmie Plagiat.pl. Członek
zarządu Fundacji Międzynarodowy Instytut Innowacji Nauka - Edukacja - Rozwój.
Absolwentka Podyplomowego Studium Prawa Własności Intelektualnej UW.
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