Projekt pt. „Warsztaty naukowo – praktyczne z zakresu prowadzenia, zarządzania
i komercjalizacji badań naukowych”
Szanowni Państwo,
Serdecznie zapraszamy na kolejne zajęcia w ramach projektu: „Warsztaty naukowopraktyczne z zakresu prowadzenia, zarządzania i komercjalizacji badań naukowych”.
Najbliższe spotkanie odbędzie się 15 stycznia br, w sobotę od godziny 11:00 (8 godz. lek.)
w sali B008, moduł II: Metodologia badań naukowych, które poprowadzi prof. dr hab. Adam
Grobler. Kolejne zajęcia z modułu II odbędą się 29 stycznia br. w sobotę (8 godz. lek).
W załączniku znajduje się szczegółowy harmonogram zajęć, z uwzględnieniem
przerw obiadowych. Począwszy od najbliższego zjazdu przygotowaliśmy dla Państwa
w ramach projektu poczęstunek do odbioru w bufecie w budynku, w którym odbywają się
zajęcia, po okazaniu kuponu obiadowego. Każdorazowo, przed zajęciami kupony obiadowe
będą do odebrania u koordynatora projektu / asystenta koordynatora. Z uwagi na konieczność
przygotowania odpowiedniej ilości posiłków, uprzejmie prosimy o potwierdzenie drogą
mailową swojej obecności na najbliższych zajęciach do piątku 14 stycznia do godz.
11:00. W przypadku nieobecności, prosimy nadesłać informację o jej przyczynach.
Jednocześnie informujemy, iż mogą Państwo korzystać z biblioteki projektu.
Szczegółowy wykaz pozycji książkowych znajduje się na stronie www.wnp.gwsh.pl,
w zakładce Dla uczestników. Każda z pozycji książkowych dostępna jest w kilku
egzemplarzach. Zachęcamy do wypożyczania książek, które pozwolą Państwu poszerzyć
wiedzę przekazywaną podczas zajęć oraz przygotować wymagane do uzyskania świadectwa
ukończenia warsztatów 2 eseje naukowe. Z przygotowane przez Państwa esejów naukowych
zostanie wydana publikacja.
Przypominamy, że mają Państwo obowiązek oddać 2 eseje naukowe na temat dwóch
spośród pięciu modułów tematycznych realizowanych w ramach projektu. Termin oddania
pierwszego eseju upływa 31 marca br. Do upływu tego terminu zostaną zrealizowane
4 moduły tematyczne.
Warsztaty praktyczne odbędą się po zakończeniu warsztatów naukowych (moduł V
kończy się w kwietniu br.) i zostaną przeprowadzone przez wybrany inkubator
przedsiębiorczości. Planowany termin tych zajęć to maj / czerwiec. Utworzone zostaną
2 grupy po ok. 12-13 osób. Dla każdej z grup odbędą się 2 dni zajęć po 8 godz. lek. każdy.
Dołożymy starań, aby zaproponować Państwu 2 opcje z terminami do wyboru.
Podczas warsztatów zaplanowano zajęcia praktyczne na temat otwierania własnej,
innowacyjnej działalności gospodarczej, rodzajów przedsięwzięć innowacyjnych, pozostałych
form współpracy z sektorem gospodarki oraz tworzenia biznes planów, itp. Ponadto,
uczestnicy projektu zdobędą wiedzę praktyczną w zakresie ubiegania się o dofinansowanie
wdrożenia wyników prac B+R oraz otwierania działalności gospodarczej (wypełnianie
dokumentacji aplikacyjnej, tworzenie planu marketingowego przedsięwzięcia – stanowiącego
jego uzasadnienie biznesowe, itp.).
Zapraszamy i życzymy ciekawych zajęć!

Człowiek – najlepsza inwestycja
Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

