Nr zgłoszenia:
Data zgłoszenia:

POUFNE
Zgłaszający:
Jednostka UJD:

FORMULARZ ZGŁOSZENIA WYNIKU NAUKOWEGO I ARTYSTYCZNEGO
Zgłaszany wynik naukowy i artystyczne to (proszę wybrać jedną opcję):
□
□
□
□
□
□
□
□
□

wynalazek
know-how
program komputerowy
baza danych
wzór użytkowy
wzór przemysłowy
wyhodowana albo odkryta i wyprowadzona odmiana rośliny
topografia układu scalonego
inny _____________________________________

Tytuł roboczy lub nazwa wyniku naukowego i artystycznego:
1. DANE FORMALNE
1.a. Dane kontaktowe osoby do kontaktu
1.b. Dane twórców wyniku naukowego i artystyczne wraz z procentowym podziałem autorskich praw
do rozwiązania:
Imię i nazwisko

Status twórcy
(pracownik/ student/
doktorant/ partner)

Jednostka UJD

Adres zamieszkania*

%
udziału

Podpis

* Twórca zobowiązuje się do niezwłocznego poinformowania CTWIONS o zmianie adresu zamieszkania.
1.c. Oświadczam w imienu własnym i wszystkich powyższych osób, że jesteśmy zainteresowani
ochroną wyniku naukowego i artystycznego na terytorium RP.
TAK/NIE
1.d. Oświadczam, że w imienu własnym i wszystkich powyższych osób, że jesteśmy zainteresowani
ochroną wyniku naukowego i artystycznego za granicą.
TAK/NIE
1.e. Informacje o ewentualnych umowach, które mogą ograniczać prawa uniwersytetu do wyniku
naukowego i artystycznego.
____________________________________________________________________________
2. FINANSOWANIE

Nr zgłoszenia:
Data zgłoszenia:

POUFNE
2.a. Proszę podać z jakich źródeł były lub są finansowane badania lub prace, które doprowadziły do
powstania wyniku naukowego i artystyczne
Instytucja finansująca

Źródło finansowania (np. działalność statutowa i badania
własne, projekty celowe, projekty badawcze*, realizacja prac
zleconych przez jednostki badawcze/gospodarcze)

* W przypadku projektu badawczego proszę podać nazwę programu, numer umowy, okres realizacji projektu.
3. INFORMACJE DOTYCZĄCE PROJEKTU
3.a. Opis rozwiązania:
3.b. Zalety i ewentualne wady rozwiązania
3.c. Ewentualny nieprzekraczalny termin zgłoszenia do ochrony prawnej (w przypadku wynalazku)
_________________________________________________________________________________
4. INFORMACJE O PUBLICZNEJ PREZENTACJI WYNIKU NAUKOWEGO I
ARTYSTYCZNEGO
4.a. Lista publikacji i wystąpień konferencyjnych na których przedstawiono założenia wyniku
naukowego i artystyczngo
4.b. Lista planowanych publikacji i wystąpień konferencyjnych związanych z wynikiem naukowym i
artystycznym
_________________________________________________________________________________
5. MOŻLIWOŚCI KOMERCYJNE WYNIKU NAUKOWEGO I ARTYSTYCZNEGO
5.a. Zastosowania aplikacyjne rozwiązania:
5.b. Istniejące podobne rozwiązania (proszę wskazać nazwę nazwę produktu lub nazwę firmy):
5.c. Potencjalni inwestorzy lub partnerzy przemysłowi:
5.d. Preferowana forma współpracy z przemysłem/biznesem:
□ pozyskanie środków finansowych na prace B+R
□ współpraca badawcza
□ umowa licencyjna
□ sprzedaż
□ założenie spółki typu spin-off

Częstochowa, dnia ....................................

_________________________
podpis zgłaszającego

