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NAGRODY MINISTRA NAUKI I SZKOLNICTWA WYŻSZEGO

4 wyróżnienia

 

 

Wyniki XVII edycji konkursu na najlepszą pracę naukową na temat własności intelektualnej, 
zorganizowanego przez Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej. 

PRACA DOKTORSKA

I NAGRODA 

Marcin Jan Stępień (Uniwersytet Szczeciński)
za pracę doktorską „Autorskie prawa majątkowe w prawie polskim i rosyjskim. 
Analiza prawnoporównawcza” 

II NAGRODA

Dariusz Jan Kuberski (Uniwersytet Warmińsko-Mazurski)
za pracę doktorską „Zakres penalizacji naruszeń prawa ochronnego na 
znak towarowy na gruncie Prawa własności przemysłowej” 

Arkadiusz Sadza (Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej)
za pracę doktorską „Wpływ decyzji Urzędu Patentowego Rzeczypospolitej Polskiej 
na postępowanie cywilne w sprawach z zakresu prawa własności przemysłowej” 

Aleksandra Sewerynik (SWPS Uniwersytet Humanistycznospołeczny)
za pracę doktorską „Utwór muzyczny jako przedmiot prawa autorskiego” 
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PRACA MAGISTERSKA

Aleksander Piechota (Uniwersytet Jagielloński)
I nagroda za pracę magisterską „Klauzula bestsellerowa” 

Jędrzej Brzykcy (Uniwersytet Jagielloński)
nagroda za pracę magisterską „Ochrona wizerunku ze szczególnym 
uwzględnieniem wizerunku osób powszechnie znanych” 

Konrad Stefan Radomiński (Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego)
nagroda za pracę magisterską „Ochrona zabezpieczeń technicznych gier 
komputerowych a prawo dozwolonego użytku” 

Jakub Zalewski (Uniwersytet Warszawski)
nagroda za pracę magisterską „Odpowiedzialność dostawców usług 
internetowych za naruszenia prawa autorskiego w Internecie” 

Anna Zielińska (Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego)
nagroda za pracę magisterską „Inspiracja a plagiat w sektorze mody” 

PRACA LICENCJACKA

Piotr Konieczny (Uniwersytet Jagielloński)
wyróżnienie za pracę licencjacką „“Prawo do naprawy" w prawie własności 
intelektualnej” 

Samanta Szermer (Uniwersytet Jagielloński)
wyróżnienie za pracę licencjacką „Możliwości ochrony postaci fikcyjnych prawem 
do znaku towarowego w świetle bezwzględnych przeszkód rejestracji” 
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PRACA MAGISTERSKA

Anna Grzywacz (Uniwersytet Jagielloński)
nagroda za pracę magisterską „Charakter prawny start-upów” 

Aleksandra Krześniak (Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego)
nagroda za pracę magisterską „Wpływ rozwoju technologicznego na 
niekonwencjonalne znaki towarowe” 

Joanna Płoszaj (Uniwersytet Jagielloński)
nagroda za pracę magisterską „Znaki gwarancyjne i certyfikujące w polskim 
i unijnym systemie prawnym” 


