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Umowy w prawie autorskim
Prowadzenie: Katarzyna Świerczyńska
Termin
: 26.10, godz. 11.00-13.00
Liczba osób: max. 17
Cena
: 60 zł/os.
Poziom
: Advanced
Zgłoszenia: Przyjmujemy do dn. 12.10.2019 r. na adres visit@openheim.org z dopiskiem Umowy o
prawie autorskim

Artyści, kuratorzy i animatorzy kultury często spotykają się w swojej pracy z tematami prawa
autorskiego. Uprawiając wolne zawody, realizujące swoje autorskie pomysły, bazujące na
własności intelektualnej, borykają się z kwestiami prawnymi zabezpieczającymi ich zawodowe
interesy.
W jaki sposób możemy chronić swoje dzieła i utwory? Jak zawierać dobre umowy? Na te pytania
odpowiemy podczas warsztatu z umów w prawie autorskim. Jasne staną się kwestie udzielenia
licencji, pól eksploatacji utworu, rozróżnienia praw osobistych i majątkowych. Nie zapomnimy
także o omówieniu obowiązków, jakim podlegamy zawierając umowy czy przenosząc prawa
autorskie oraz o prawnych granicach inspiracji cudzym utworem w sieci i realu.
Katarzyna Świerczyńska - prawniczka, ekonomistka, przedsiębiorca. Absolwentka Wydziału
Prawa Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu oraz pracownik naukowy na
Uniwersytecie Ekonomicznym w Poznaniu. W 2010 roku obroniła doktorat z ekonomii. Zajmuje
się problematyką rozwoju gospodarczego, specjalizuje się w tematyce ochrony własności
intelektualnej, zwłaszcza znaków towarowych i praw autorskich. Interesuje się
społeczno-kulturowymi uwarunkowaniami procesów gospodarczych. Prowadzi badania
dotyczące kulturowych i społecznych aspektów migracji, rozwoju finansowego oraz transferu
technologii w regionie subsaharyjskim m.in. w Republice Konga, Ghanie, Senegalu, na Wybrzeżu
Kości Słoniowej, w Botswanie, Burkina Faso i RPA. Ma doświadczenie w nauczaniu na studiach
licencjackich i magisterskich w języku angielskim, w tym w Executive MBA. Podczas swojej kariery
naukowej uczyła na uniwersytetach w Nowym Jorku, Kłajpedzie, Akrze i Brazzaville. W 2018 r.
była nauczycielem prowadzącym w Szkole Letniej na Universitaria del Área Andina w Bogocie.
Jako dyrektor Laboratorium GenMed w Poznaniu łączy doświadczenie akademickie i
menedżerskie w firmie zorientowanej na biotechnologię.
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