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Kategoria prawa
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słownograficzny

Nazwa znaku

NDMTR

Klasyfikacja wiedeńska

09.01.07, 09.01.25, 14.01.05, 27.05.01, 29.01.13

Klasyfikacja nicejska

16, 41, 42

Klasa, wykaz towarów

16: publikacje naukowo  dydaktyczne: książki, skrypty dla
studentów, zeszyty naukowe, monografie, czasopisma naukowo
 techniczne, albumy, plakaty, afisze, blankiety, broszury, druki,
emblematy, kalendarze, katalogi, koperty, notatniki, papeteria,
papier listowy, okładki, pióra, ołówki, plakaty, obwoluty,
materiały do nauczania

Klasa, wykaz towarów

41: usługi w zakresie kształcenia wysoko wykwalifikowanych
specjalistów w zakresie: górnictwa, geoinżynierii, metalurgii,
inżynierii materiałowej, elektrotechniki, automatyki,
elektroniki, inżynierii mechanicznej, robotyki, geologii,
geofizyki, ochrony środowiska, geodezji górniczej, inżynierii
środowiska, ceramiki, odlewnictwa, metali nieżelaznych,
wiertnictwa nafty i gazu, paliw i energii, fizyki, techniki
jądrowej, energetyki, matematyki stosowanej, nauk
społecznych, zarządzania i marketingu; organizowanie i
prowadzenie konferencji naukowych, seminariów, sympozjów,
nauczanie z wykorzystaniem technik komputerowych i
Internetu; publikacje elektroniczne online książek i
periodyków, usługi wydawnicze, publikowanie książek i innych
tekstów jak skrypty, instrukcje, informatory, periodyki;
informacja o edukacji

Klasa, wykaz towarów

42: usługi w zakresie prowadzenia prac naukowobadawczych,
rozwojowych, wykonywanie prac naukowo  badawczych,
rozwojowych, wdrożeniowych, wykonywanie opinii i
ekspertyz w zakresie: górnictwa, geoinżynierii, metalurgii,
inżynierii materiałowej, elektrotechniki, automatyki,
elektroniki, inżynierii mechanicznej, robotyki, geologii,
geofizyki, ochrony środowiska, geodezji górniczej, inżynierii
środowiska, ceramiki, odlewnictwa, metali nieżelaznych,
wiertnictwa nafty i gazu, paliw i energii, fizyki, techniki
jądrowej, energetyki, matematyki stosowanej, nauk
społecznych, zarządzania i marketingu
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