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Ректорам ВНЗ

Запрошуємо Ваш ВНЗ прийняти участь у ІІ-му етапі Всеукраїнської
студентської олімпіади з інтелектуальної власності 2017/2018 навчального
року, яка проводиться на базі Національного технічного університету
«Харківський політехнічний інститут» з 27 по 30 березня 2018 року згідно з
наказом Міністерства освіти і науки України № 1572 від 06.12.2017 р. та просимо
підтвердити отримання запрошення до 12 березня 2018 р.
У відповіді просимо повідомити:
- прізвище, ім’я та по-батькові, посаду та наукову ступінь співробітника
Вашого вищого навчального закладу, відповідального за проведення олімпіади
з зазначенням контактної інформації (тел., факс, e-mail);
- надіслати заповнені анкети учасників (форма додається) на адресу НТУ
«ХПІ»: 61002, м. Харків, вул. Кирпичова, 2, НТУ «ХПІ», економічний
факультет.
Звертаємо увагу, що в Олімпіаді приймають участь студенти переможці
І етапу Всеукраїнської студентської олімпіади зі спеціальності «Інтелектуальна
власність» та переможці І етапу студентських олімпіад з дисципліни
«Інтелектуальна власність» у кількості 3-ох осіб від ВНЗ.
В рамках ІІ-го етапу Всеукраїнської студентської олімпіади з
інтелектуальної власності 2017/2018 навчального року пройде Школа – семінар
«Актуальні питання інтелектуальної власності в Україні» за участю провідних
фахівців. Всі учасники школи-семінару отримають відповідні сертифікати.

Шановні колеги! Повідомляємо, що при оформленні відрядження,
витрати на нього здійснюються за рахунок вищих навчальних закладів, в яких
працюють і вчаться учасники олімпіади. Оплата за поселення в студмістечку
НТУ «ХПІ» за добу орієнтовно складає:
- студент ВНЗ – від 150 гривень (студентський гуртожиток);
- викладач ВНЗ – від 280 гривень в залежності від приміщення (гостьові
кімнати).
По бажанню можемо замовити номери в готелях м. Харкова (вартість від
600 грн. за добу).
Треба мати з собою довідку про відрядження.

Голова оргкомітету олімпіади
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