Szkolenie pt.: „Rozwój Środowiska Firm Innowacyjnych”

23 i 24 marca 2012 r. w Hotelu Ameliówka pod Kielcami odbyło się szkolenie pt.:
„Rozwój Środowiska Firm Innowacyjnych” zorganizowane przez Politechnikę
Świętokrzyską w Kielcach. Szkolenie to jedno z działań zaplanowanych w ramach projektu
„Systemowe Wsparcie Wynalazczości Studenckiej” – program KREATOR
INNOWACYJNOŚCI – wsparcie innowacyjnej przedsiębiorczości akademickiej. Szkolenie
miało charakter wykładowy połączony z dyskusją i zadawaniem pytań ze strony uczestników.
Odbiorcami szkolenia była trzydziestoosobowa grupa studentów, pracowników naukowych i
naukowo-dydaktycznych oraz uczestników konkursu „Student - Wynalazca”.
Pierwszego dnia gościliśmy znakomitego wykładowcę, Prof. dr hab. inż. Andrzeja
Rabczenko, który jest Dyrektorem Centrum Transferu Technologii i Przedsiębiorczości
Politechniki Warszawskiej. Szkolenie otwierała tematyka dotycząca komercjalizacji
innowacyjnych pomysłów. W trakcie prezentacji została przybliżona kwestia prawnej
ochrony nowatorskich rozwiązań oraz sama istota kreatywnego myślenie i tworzenia we
własnym otoczeniu i w życiu zawodowym.
Drugi dzień szkolenia prowadził Dr Michał Klepka, który w chwili obecnej zajmuje
stanowisko Eksperta ds. Innowacji i Rozwoju Firm. Wykład rozpoczął się od ogólnego
przedstawienia problematyki, tak aby przybliżyć wszystkim słuchaczom powszechne kwestie
dotyczące tematu: Jak tworzyć środowisko do rozwoju innowacyjnego. Druga część wykładu
dotyczyła innowacyjności w wymiarze własnej aktywności na rynku. W ostatniej części
szkolenia, zostały omówione wszystkie kwestie dotyczące regionalnego, krajowego oraz
międzynarodowego otoczenia innowacyjnych firm.
Wspaniała atmosfera spotkań i wysoki poziom merytoryczny zajęć spotkał się z dużym
uznaniem uczestników. Pomimo różnego poziomu wiedzy słuchaczy, każdy jak twierdził,
uzyskał nowe informacje przydatne do codziennej pracy. Każdy uczestnik otrzymał komplet
materiałów związanych ze szkoleniem.

Komentarze na temat szkolenia „Rozwój Środowiska Firm Innowacyjnych”:
- Jako laureatka tegorocznej edycji konkursu Student Wynalazca zostałam zaproszona do
udziału w dwu dniowym szkoleniu, w ramach Projektu "Systemowe Wsparcie Wynalazczości
Studenckiej". Wydarzenie to okazało się bardzo interesujące nie tylko ze względu na treść
wystąpień, ale również na otwarta dyskusje i twórczą atmosferę panującą w trakcie zajęć. Na
szczególne wyróżnienie zasługuje multidyscyplinarna tematyka prelekcji. Pracownicy z
Politechniki Świętokrzyskiej zorganizowali wykłady gościnne z zakresu podstaw ekonomii,
zarządzania oraz praktycznych aspektów zakładania działalności gospodarczych w celu
zachęcenia studentów do komercjalizacji wiedzy i stanu techniki wyniesionego z uczelni. Dla
mnie jako projektantki o mniej technicznym wykształceniu, bardzo cenną była możliwość
nawiązania rozmowy z uczestnikami, organizatorami i wykładowcami. Pomimo że
zajmujemy się odmiennym sposobem definiowania rozwiązań projektowych, to wszystkich

nas łączy chęć uczciwej pracy nad polepszaniem stanu techniki oraz jakości życia, pracy,
funkcjonowania w społeczeństwie. Jednak żeby ktokolwiek mógł skorzystać z naszej wiedzy,
czy doświadczenia projektowego, musi dojść do komercjalizacji i wdrożenia naszej pracy.
Dlatego jestem bardzo wdzięczna za możliwość udziału w wspomnianym szkoleniu. Stało się
ono dla mnie źródłem do wielu nowych przemyśleń i inspiracją do działania na rzecz
dalszego rozwoju zawodowego.
Franciszka Kornecka
Laureatka jednej z pięciu głównych nagród w Ogólnopolskim Konkursie
"Student-Wynalazca" 2011/2012.
- Szkolenie zostało sprawnie zorganizowane, a wysoka frekwencja również w drugim dniu
szkolenia - zwłaszcza, że była to sobota - była potwierdzeniem tego, jak potrzebne dla
młodych ludzi są tego rodzaju szkolenia w tematyce niezwykle żywej i popularnej, jak na
dzisiejsze - nowatorskie - czasy. Dzięki przekazanej mi wiedzy na szkoleniu dokonałem
kolejnego kroku w rozwoju swojej osoby, a zdobytą wiedzę niewątpliwie wykorzystam w
moich dalszych działaniach zawodowych. Z całą pewnością wszyscy wynieśliśmy bardzo
dużą wiedzę na temat rozwoju środowiska firm innowacyjnych.

Konrad Sarnecki

- Dla mnie to było bardzo praktyczne i rzetelne poukładanie w logiczną całość informacji z
zakresu otoczenia firm innowacyjnych. Konkretna wiedza przekazana przez ludzi, którzy
zajmują się tą tematyką na co dzień. Cieszę się że zdecydowałem się na przyjazd na
szkolenie, które otworzyło mi oczy na wiele aspektów własnej działalności w zakresie
innowacyjnych rozwiązań. Program zajęć był obszerny i zróżnicowany. Sposób w jaki
wykładowcy prowadzili szkolenia był bardzo ciekawy i co ważne, była możliwość zadawania
pytań, na które uzyskaliśmy rzetelne odpowiedzi. Organizację szkolenia także oceniam
pozytywnie.

Hubert Danielewski

- Szkolenie to uwidoczniło mi konieczność stałego podnoszenia wiedzy z zakresu
innowacyjnych rozwiązań. Pokazało na co należy zwracać uwagę w codziennym życiu, aby
skutecznie podejmować się nowatorskich i odważnych działań. Na dzisiejszym dynamicznym
rynku nie sposób funkcjonować i konkurować bez ustawicznego zdobywania nowoczesnej
wiedzy i umiejętności. Szkolenie jakie zostało zorganizowane wychodzi tym oczekiwaniom
naprzeciw.
Mam nadzieję, że szkolenia tego typu będziecie Państwo w przyszłości dalej organizować, a
ja chętnie znów wezmę w nich udział.

Marta Pomietlorz

- Szkolenie to było bardzo cenną inicjatywą. Kurs miał między innymi na celu kształtowanie
właściwej postawy wśród studentów i doktorantów do komercjalizacji badań, co jest
niezwykle istotne we współczesnej gospodarce. Pozwoliło mi ono na utrwalenie wcześniej
posiadanej wiedzy, jak również nauczyłem się, w jaki sposób można wyliczyć wskaźniki
finansowe przyszłych inwestycji.

Artur Gmerek
Laureat jednego z dziewięciu wyróżnień
Ogólnopolskiego Konkursu „Student-Wynalazca”
2011/2012

