Projekt „PRAKTYK NAUK HUMANISTYCZNYCH I SPOŁECZNYCH. Rozwój umiejętności zarządzania
badaniami naukowymi, pracami rozwojowymi i komercjalizacji wyników prac badawczych z obszaru nauk
humanistyczno-społecznych” współfinansowany ze środków Unii Europejskiej
w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Szanowni Państwo,
Z przyjemnością informujemy, że marca br. uruchamiamy w Warszawie dodatkową grupę
szkoleniową (15 osób) w ramach projektu:
„Praktyk Nauk Humanistycznych i Społecznych - rozwój umiejętności zarządzania badaniami
naukowymi, pracami rozwojowymi i komercjalizacji wyników prac badawczych z obszaru nauk
humanistyczno-społecznych".
Szkolenia są skierowane do pracowników naukowych zatrudnionych na podstawie umowy o prace.
Są bezpłatne, współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu
Społecznego. Zapraszamy serdecznie do zapisywania się.
Harmonogram szkoleń:
 5-6.03.2013. Budowa i zarządzanie wewnątrz uczelnianymi jednostkami transferu wiedzy z
nauki do biznesu: rola i zadania jednostek na uczelniach w rozwoju prac B+R i współpracy z
biznesem
 12-13.03.2013. Ochrona własności intelektualnej: aspekty prawne, omówienie
praktycznych działań stosowanych przez uczelnie i indywidualnie przez kadrę B+R
 21-22.03.2013 Rodzaje i źródła finansowania projektów B+R
 22-23.04.2013. Zarządzanie zespołem badawczym i motywowanie jego członków
Uczestnicy szkoleń będą mieli również szansę odbycia staży zagranicznych w wiodących ośrodkach
komercjalizacji wyników badań naukowych.
Ogromną osobistą korzyścią jest więc podniesienie własnych kwalifikacji zawodowych, ułatwi to w
przyszłości realizacji projektów wdrożeniowych, zdobywania środków na badania stosowane.
Zajęcia odbywać się będą w SWPS w Warszawie w godzinach 8.45-16.15 (dzień I) oraz 8.00-15.15
(dzień II). Uczestnictwo jest warunkiem uzyskania certyfikatu ukończenia kursu (minimum 80%
obecności). Otwiera też drogę o uczestnictwa w zagranicznych stażach i wizytach studyjnych (dla 20
osób).
Informacje o projekcie oraz formularz zgłoszeniowy znaleźć można na stronie SWPS w zakładce
poświęconej realizowanym obecnie projektom europejskim, lub też klikając na link:
http://www.swps.pl/warszawa/nauka-i-rozwoj/warszawa-badania-i-projekty-biuro-projektoweuropejskich
Gorąco zapraszamy do skorzystania z tej możliwości.
Z poważaniem,

Dr Konrad Maj
Kierownik Projektu „Praktyk Nauk Humanistycznych i Społecznych”
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