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Nauka 
i biznes

Skąd pieniądze na badania

Lepsza diagnostyka 
i skuteczniejsze leczenie

Szkolni inwestorzy na start

Do ta cje bu dże to we
prze sta ły być głów -
nym źró dłem fi nan -
so wa nia ba dań na -
uko wych. Uczelnie

co raz czę ściej po zy sku ją pie nią -
dze nanie zkon kur sów, gran tów,
do ta cji unij nych czy współ pra cy
z biz ne sem. Bez pro wa dzo nych
przez sie bie ba dań uczel nie nie
ist nie ją, a że te kosz tu ją, szko ły
szu ka ją róż nych źró deł fi nan -
so wa nia.

Szu ka ją pie nię dzy

– Bu dżet AGH jest jak na pol -
skie wa run ki dość spe cy ficz ny.
Nie co po nad po ło wę środ ków
wy pra co wu je my sa mi. Je ste śmy
obec nie naj więk szą uczel nią
tech nicz ną i sta ra my się wy ko -
rzy sty wać wszyst kie do stęp ne
moż li wo ści po zy ska nia źró deł
fi nan so wa nia ba dań – opo wia -
da Bar tosz Dem biń ski, rzecz nik
kra kow skiej uczel ni. Do da je, że
tyl ko w ubie głym ro ku na si ba -
da cze ko or dy no wa li i uczest ni -
czy li w po nad 2 tys. róż ne go ro -
dza ju gran tów. –Du ża część pie -
nię dzy na ba da nia po cho dzi
tak że ze zna ko mi tej współ pra cy
zbiz ne sem iprze my słem –wy li -
cza Dem biń ski. W 2012 ro ku

uczel nia mia ła na ba da nia
ok. 248 mln zł. Po nad po ło wa
(do kład nie51 proc,), czy li ok.125
mln zł, jest po zy ska na wróż ne go
ro dza ju kon kur sach, pro jek tach
z gran tów, ko lej ne 18 proc.,
ok. 48 mln, to do ta cja bu dże to -
wa re sor tu na uki i szkol nic twa
wyż sze go, m. in. na utrzy ma nie
po ten cja łu ba daw cze go, dal -
sze 20 proc. to środ ki za gra nicz -
ne. 11 proc. po zy ska nych na ba -
da nia pie nię dzy AGH po cho dzi
bez po śred nio zprze my słu.

Mi ni ster stwa też da ją

Jak in for mu je dr Ja cek Przy -
godz ki, rzecz nik Uni wer sy te tu
Wro cław skie go, ba da nia na uko -
we tej uczel ni fi nan so wa ne są
z dzia łal no ści sta tu to wej z Mi ni -
ster stwa Na uki i Szkol nic twa
Wyż sze go, środ ków fi nan so -
wych na re ali za cje pro jek tów
ba daw czych – z MNiSzW, in -
nych mi ni sterstw oraz Na ro do -
we go Cen trum Na uki i Na ro do -
we go Cen trum Ba dań i Roz wo -
ju, z fun du szy eu ro pej skich
i fun du szy nor we skich, ze środ -
ków pod mio tów ze wnętrz nych
fi nan su ją cych ba da nia na uko we
oraz środ ków wła snych. –
W 2012 r. po raz pierw szy su ma
środ ków po zy ska nych z gran -

tów róż ne go ty pu prze wyż szy ła
do ta cję pod mio to wą re sor tu
na uki –mó wi dr Przy godz ki.

Uni wer sy tet Ślą ski po za do ta -
cja mi z re sor tu na uki m.in.
na dzia łal ność sta tu to wą, utrzy -
ma nie po ten cja łu ba daw cze go
czy pro wa dze nie ba dań ma też
środ ki zFun du szu Na uki iTech -
no lo gii Pol skiej, z Na ro do we go
Cen trum Na uki, Na ro do we go
Cen trum Ba dań iRoz wo ju, firm,
ad mi ni stra cji pań stwo wej i in -
nych na re ali za cję zle co nych
prac ba daw czych czy środ ków
po cho dzą cych z Unii. – Wnio ski
owspar cie napro gra my ba daw -
cze skła da my też do in nych in -
sty tu cji, jak Fun da cja na Rzecz
Na uki Pol skiej, Na ro do wy Fun -
dusz Ochro ny Śro do wi ska czy
mi ni ster stwa, np. rol nic twa czy
kul tu ry –wy li cza Ja cek Szy mik -
-Ko zacz ko, rzecz nik UŚ. W ub.
ro ku do ta cja sta tu to wa dla tej
uczel ni wy no si ła 17,5 mln zł,
środ ki na re ali za cję pro jek -
tów – 19,4 mln zł, a na zle co ne
pra ce 900 tys. zł. – Na si pra cow -
ni cy na uko wi po zy sku ją środ ki
na re ali za cję pro jek tów, uczest -
ni cząc w kon kur sach przez wy -
mie nio ne wy żej in sty tu cje, ale
też od pod mio tów go spo dar -
czych, jed no stek ad mi ni stra cji
pań stwo wej, jed no stek na uko -
wych, są dów – mó wi rzecz nik. 

Hoj na Unia

Jak za uwa ża Ka ta rzy na Łu ka -
szew ska z Uni wer sy te tu War -
szaw skie go w ostat nich la tach,
na stą pi ły ogrom ne zmia ny
w bu dże cie uczel ni. – Sta le
wzra sta ją przy cho dy z dzia łal -
no ści na uko wej oraz ich zna cze -
nie w po rów na niu z in ny mi źró -
dła mi jak do ta cja mi ni ste rial na
na dy dak ty kę, wpły wy z cze -
sne go – mó wi pra cow ni ca UW.

W 2008 ro ku na fi nan so wa -
nie dzia łal no ści na uko wej
uczel nia otrzy ma ła 165 mln zł,
w 2010 ro ku – 294 mln,
a w ubie głym ro ku 342 mln zł. –
Obec nie część ba daw cza sta no -
wi oko ło 30 proc. na szych przy -
cho dów – mó wi Ka ta rzy na Łu -
ka szew ska. Do da je, że waż ny
jest nie tyl ko wzrost przy cho -
dów, ale też fakt, że UW z każ -
dym ro kiem po zy sku je środ ki
na ba da nia z no wych źró deł.
W 2012 ro ku po raz pierw szy
do stał do fi nan so wa nia m. in.
z Na ro do we go Pro gra mu Roz -
wo ju Hu ma ni sty ki, Pol sko -
-Szwaj car skie go Pro gra mu Ba -
daw cze go oraz In no tech. –
W ko lej nych la tach prze wi du je -
my dal szy wzrost udzia łu środ -
ków na ba da nia w na szym bu -
dże cie dzię ki więk sze mu wy ko -
rzy sty wa niu moż li wo ści po zy -

ski wa nia gran tów eu ro pej skich
i mię dzy na ro do wych, zle ceń
ba daw czych od agend i ad mi ni -
stra cji pań stwo wej, sa mo rzą do -
wej oraz od or ga ni za cji po za -
rzą do wych – tłu ma czy.

W 2012 ro ku bu dżet na uko -
wy UW wy no sił 342 mln zł,
z cze go do ta cje naj wię cej po -
cho dzi ło z do ta cji z re sor tu na -
uki (228 mln), po tem róż ne go
ro dza ju gran ty czy pro gra my
mię dzy na ro do we w tym z UE.

– Licz ba gran tów zdo by wa -
nych przez pra cow ni ków wzra -
sta la wi no wo. W sa mych tyl ko
kon kur sach or ga ni zo wa nych
przez NCN w 2011 i 2012 ro ku
zdo by li śmy 407 gran tów
na kwo tę 129 mln zł, a Fun da cja
na rzecz Na uki Pol skiej przy -
zna ła w 2012 ro ku na gro dy i do -
fi nan so wa nia po nad 60 oso -
bom z UW – wy li cza Łu ka szew -
ska. Do da je, że UW naj le piej
spo śród pol skich uczel ni wy ko -
rzy stu je moż li wo ści, ja kie da je
człon ko stwo w Unii.

Pil nu ją wy dat ków

Jak roz dzie la ne są środ ki
na ba da nia? – Gran ty ba daw -
cze re ali zo wa ne są zgod nie
z wnio skiem apli ka cyj nym, de -
cy zją i umo wą za war tą z in sty -

tu cją fi nan su ją cą – tłu ma czy
rzecz nik UW. Do da je, że te ma ty
ba daw cze re ali zo wa ne w ra -
mach do ta cji wcho dzą do pla -
nu za da nio wo -fi nan so we go in -
sty tu tu czy ka te dry. – Środ ki fi -
nan so we uru cha mia ne, wy dat -
ko wa ne i roz li cza ne są zgod nie
z ogól ny mi prze pi sa mi
z uwzględ nie niem usta wy o fi -
nan so wa niu na uki, fi nan sów
pu blicz nych oraz za sad go spo -
dar ki fi nan so wej uczel ni - tłu -
ma czy. Do da je, że do ta cja sta tu -
to wa na wspar cie za dań słu żą -
cych roz wo jo wi mło dych na -
ukow ców uru cha mia na jest
w for mie kon kur su gra tów,
a wy dzia ły opra co wa ły wła sne
re gu la mi ny kon kur sów
uwzględ nia ją ce za sa dy ubie ga -
nia się o grant.

– Wszyst kie ba da nia na uko -
we fi nan so wa ne z do ta cji pod -
mio to wej, jak rów nież gran ty
ba daw cze są roz li cza ne w for -
mie ra por tów rocz nych i koń co -
wych. Ter mi ny, za kres me ry to -
rycz ny i fi nan so wy roz li cze nia
wy ni ka z za war tych umów bądź
szcze gó ło wych za sad fi nan so -
wa nia ba dań na uko wych – tłu -
ma czy rzecz nik wro cław skiej
uczel ni. Do da je, że dzia łal ność
sta tu to wa z usta wy pod le ga au -
dy to wi ze wnętrz ne mu.

                                                             —blik

Spe cja li ści z kil ku jed -
no stek na uko wych
w s p ó ł  p r a  c u  j ą
przy opra co wa niu
me tod wcze snej

iden ty fi ka cji osób z in su li no -
opor no ścią oraz ba da ją za bu -
rze nia, któ re pro wa dzą do po -
wsta nia in su li no opor no ści.
Pierw sze wy ni ki ich pra cy bę -
dą zna ne w 2014 ro ku i mo gą
mieć istot ne zna cze nie dla
opra co wa nia te stów po zwa la -
ją cych na wy kry cie osób z gru -
py ry zy ka.

– Ba da my mło de, zdro we
oso by, u któ rych mie rzy my
wraż li wość tka nek na in su li nę
tech ni ką tzw. klam ry me ta bo -
licz nej. To zna czy oso ba ba da -
na otrzy mu je sta ły wlew in su -
li ny oraz zmien ny, re gu lo wa ny
wlew glu ko zy. Im więk sze
tem po wle wu glu ko zy jest po -
trzeb ne do utrzy ma nia jej sta -
bil ne go stę że nia we krwi, tym
więk sza wraż li wość na in su li -
nę. Po bie ra my też krew, by
wy ko nać ba da nia ge ne tycz ne
i me ta bo licz ne, a tak że wy ko -
nu je my biop sje mię śnia
i tkan ki tłusz czo wej w ce lu
ana li zy eks pre sji ge nów
w tkan kach – mó wi prof. dr
hab. Ma rek Strącz kow ski
z Uni wer sy te tu Me dycz ne go
w Bia łym sto ku.

Na ukow cy pra cu ją nad stwo -
rze niem go to wych te stów dia -
gno stycz nych, umoż li wia ją cych
znacz nie wcze śniej sze niż
obec nie wy kry wa nie cho rób
zwią za nych z in su li no opor no -
ścią, a tak że opra co wu ją za sa dy
in dy wi du al nej te ra pii, do sto so -
wa nej do sta nu zdro wia pa cjen -
ta, opóź nia ją cej lub blo ku ją cej
roz wój cho ro by.

Wstęp nym ce lem pro jek tu
jest stwo rze nie wła snej ba zy
da nych o pa cjen tach z bar dzo
wcze śnie zdia gno zo wa ną in su -
li no opor no ścią. – Ba da nia mo -
gą przy czy nić się do opra co wa -
nia bio mar ke rów wska zu ją cych
na pre dys po zy cję do roz wo ju
cu krzy cy ty pu II oraz in nych
cho rób zwią za nych z in su li no -
opor no ścią, co mo że sta no wić
nie zwy kle waż ny ele ment pro -
fi lak ty ki. Mo gą też do pro wa -
dzić do od kry cia punk tów
uchwy tu dla no wych le ków ma -
ją cych za sto so wa nie w le cze niu
tych scho rzeń. Wy ni ki ma ją
więc zna cze nie dla zdro wia pu -
blicz ne go. Ko mer cyj nym za sto -
so wa niem wy ni ków po win ny
być za in te re so wa ne fir my far -
ma ceu tycz ne oraz fir my z dzie -
dzi ny dia gno sty ki me dycz nej –
mó wi prof. Ma rek Strącz kow -
ski. Do tych cza so we czę ścio we
wy ni ki pro jek tu opu bli ko wa no
w pre sti żo wych cza so pi smach
na uko wych o za się gu świa to -

wym. Jed nak naj waż niej sza
część uzy ska nych wy ni ków jest
obec nie ana li zo wa na.

Pro jekt „Opra co wa nie me to -
dy wy kry wa nia wcze snych
mar ke rów wska zu ją cych
na pre dys po zy cję do roz wo ju
in su li no opor no ści” jest re ali zo -
wa ny przez kon sor cjum na uko -
we czte rech jed no stek na uko -
wych. Ko or dy na to rem pro jek -
tu jest Uni wer sy tet Me dycz ny
w Bia łym sto ku, a part ne ra mi
Uni wer sy tet War szaw ski, In sty -
tut Bio che mii i Bio fi zy ki Pol -
skiej Aka de mii Na uk oraz Uni -
wer sy tet Me dycz ny w Ło dzi. 
– W bia ło stoc kim uni wer sy te -
cie wy ko ny wa ne są ba da nia
na lu dziach oraz część ba dań
z za kre su bio lo gii mo le ku lar -
nej, na to miast u part ne rów
ana li zy eks pre sji ge nów w tkan -
kach me to dą mi kro ma cie rzy,
a tak że ba da nia ge ne tycz ne,
pro te omicz ne i me ta bo lo micz -
ne – do da je.

Pro jekt otrzy mał do fi nan so -
wa nie z Unii Eu ro pej skiej w ra -
mach dzia ła nia 1.3 Pro gra mu
Ope ra cyj ne go In no wa cyj na
Go spo dar ka. Koszt pro jek tu
wy no si po nad 19 mln zł, z cze go
do fi nan so wa nie przez Unię Eu -
ro pej ską ze środ ków Eu ro pej -
skie go Fun du szu Roz wo ju Re -
gio nal ne go wy no si po nad 16
mln zł.

                                                             —a.u.

Ostat nio ryn ki gieł -
do we nie czę sto
przy no szą zy ski
na mia rę ocze ki -
wań in we sto rów,

jed nak są wśród nich ta cy, któ -
rzy nie na rze ka ją – to ucznio -
wie bio rą cy udział w pro jek cie
Szkol na In ter ne to wa Gra Gieł -
do wa, or ga ni zo wa ne go przez
Gieł dę Pa pie rów War to ścio -
wych i Fun da cję 2065 im. Le -
sła wa A. Pa gi. Trwa ją wła śnie
za pi sy do 12 edy cji Gry, któ ra
roz pocz nie się 14 paź dzier ni ka
i po trwa do 17 stycz nia 2014
ro ku.

Czym jest SIGG? No wo cze -
snym pro jek tem edu ka cyj nym
dla mło dzie ży i na uczy cie li ze
szkół po nad gim na zjal nych,
na któ ry skła da się in te rak tyw -
na gra in we sty cyj na i kurs e -le -
ar nin go wy. W Grze uczest ni -
czą 3- lub 4-oso bo we ze spo ły
uczniów pod opie ką na uczy cie -
la. War szaw ska Gieł da da je im
do stęp do no to wań on -li ne
oraz umoż li wia do ko ny wa nie
trans ak cji kup na i sprze da ży
ak cji z in dek sów WI G30 i mWI -
G40. Każ dy ze spół ma do za in -
we sto wa nia 100 ty się cy wir tu al -
nych zło tych. Zwy cięz cy, któ rzy
osią gną naj wyż szy zysk, od bie -
ra ją dy plo my i cen ne na gro dy
pod czas uro czy sto ści na war -
szaw skim par kie cie (zob.
https://sigg. gpw. com. pl).

Udział w pro jek cie to nie tyl -
ko nie mal spor to we emo cje

zwią za ne z in we sto wa niem. To
tak że zna ko mi ta lek cja świa do -
me go in we sto wa nia na ryn kach
fi nan so wych. Waż ny jest tak że
in ny aspekt edu ka cyj ny SIGG –
na uka współ dzia ła nia w ze spo -
le, opra co wy wa nia stra te gii
dzia ła nia, ko mu ni ko wa nia się
w sy tu acjach kry zy so wych,
uczci wej ry wa li za cji.

Od kil ku już lat w każ dej edy -
cji SIGG uczest ni czy po nad 20
ty się cy szkol nych in we sto rów,
i jak sa mi przy zna ją, jest to pro -
po zy cja atrak cyj na: Ja ko nad -

rzęd ny cel po sta wi łem so bie
zdo by wa nie cen ne go do świad -
cze nia, czy to przez póź niej szą
ana li zę skła da nych zle ceń i ich
ro dza jów, czy kurs e -le ar nin go -
wy, dzię ki któ re mu dziś oglą da -
nie wia do mo ści eko no micz -
nych nie jest nud ne, gdyż już
wiem „o co w tym wszyst kim
cho dzi”. Ta gra by ła dla mnie jak
pod ręcz nik, ta ki in te rak tyw ny,
w któ rym co dzien nie mo głem
od kryć coś no we go, bez przy -
mu su, dla przy jem no ści. 

                                                              —MJ
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Psychologia niezbędna 
w prowadzeniu biznesu

Biz nes me ni, któ rzy chcą się do -
kształ cać, ma ją w czym wy bie rać.
Są kur sy, szko le nia, stu dia po dy -
plo mo we. Co wy brać?
Pau li na So bi czew ska: Na -
wet my śląc tyl ko o jed nej
gru pie biz nes me nów, trud no
uogól niać, czy stu dia po dy -
plo mo we czy szko le nia bę dą
lep sze. Wszyst ko za le ży od in -
dy wi du al nych po trzeb,
moż li wo ści or ga ni za cyj nych
i ro dza ju luk kom pe ten cyj -
nych. Szko le nia to krót ka
na rzę dzio wa for ma umoż li -
wia ją ca na by cie kon kret nych
umie jęt no ści w mak sy mal nie
krót kim cza sie. Stu dia, choć
tak że po win ny mak sy mal nie
od no sić się do prak ty ki, to
for ma bar dziej zło żo na, po -
zwa la ją ca zdo być szer szą
wie dzę i pod nieść o sto pień
po ziom swo je go wy kształ ce -
nia. SWPS, ro zu mie jąc
dy le mat zwią za ny z tym wy -
bo rem, opra co wu je
in no wa cyj ny mo du ło wy sys -
tem kształ ce nia, któ ry bę dzie
po zwa lał wy bie rać za ję cia
i re ali zo wać je ja ko nie za leż ne
szko le nia, a w ra zie po trze -
by łą czyć zre ali zo wa ne kur sy
w tok in dy wi du al nych stu -
diów po dy plo mo wych. 

Ja kie pro po zy cje znaj dą przed się -
bior cy w SWPS?

Przede wszyst kim uni ka to -
we stu dia i szko le nia uczą ce,
jak wy ko rzy stać me cha ni zmy
psy cho lo gicz ne w biz ne sie.
Naj więk szą po pu lar no ścią

cie szą się uni ka to we stu dia
z Prak tycz nej Psy cho lo gii Mo -
ty wa cji, pod czas któ rych
wy bit ni na ukow cy i zna ni
prak ty cy ta cy jak po lar nik
Ma rek Ka miń ski, hi ma la ist ka
Kin ga Ba ra now ska czy bu si -
nesswo man Iwo na We ncel
uczą, jak wy ko rzy sty wać wła -
ści wo ści umy słu
do wzbu dza nia mo ty wa cji
i jak osią gać ce le. Jak co ro ku,
chęt nie wy bie ra ne są tak że:
Za rzą dza nie Za so ba mi Ludz -
ki mi, Ne go cja cje, Psy cho lo gia
Sprze da ży i Mar ke tin gu, Ne -
go cja cje i Me dia cje. Uwa żam,
że umie jęt no ści na by te pod -
czas te go ty pu stu diów
uła twią każ de mu biz nes me -
no wi kon takt z pra cow ni ka mi,
klien ta mi oraz po mo gą w pro -
wa dze niu fir my. Psy cho lo gia
nie tyl ko przy da je się, ale jest
wręcz nie zbęd na w pro wa -
dze niu biz ne su – dzia ła my
prze cież z ludź mi i dla lu dzi.
Ro zu mie nie sie bie i in nych,
mo ty wów ich za cho wań, de -
cy zji, emo cji, me cha ni zmów
mo ty wa cji, za sad funk cjo no -
wa nia w gru pie – to wszyst ko
u∏atwia efek tyw ne działanie.

Czy to uni wer sal ne pro po zy cje dla
każ de go przed się bior cy, bez
wzglę du na wiek, staż pra cy, wy -
kształ ce nie, do świad cze nie?

Nie za leż nie od te go, kie dy
i ja kie stu dia koń czył przed -
się bior ca, war to od świe żyć
wie dzę, a przede wszyst kim
oży wić wła sną mo ty wa cję

i ener gię do dzia ła nia, na wią -
zać no we kon tak ty,
po dy sku to wać z eks per ta mi.
Mło dzi przed się bior cy po -
win ni głów nie wy bie rać
stu dia po dy plo mo we po zwa -
la ją ce po sze rzyć spek trum
wie dzy i umie jęt no ści, szu kać
za jęć pro wa dzo nych przez
do świad czo nych prak ty ków.
Zaś biz nes me ni z dłu gim sta -
żem naj bar dziej sko rzy sta ją
ze szko leń od po wia da ją cych
ich kon kret nym po trze bom
lub ta kich stu diów po dy plo -
mo wych, w ra mach któ rych
bę dą mie li moż li wość wy bo ru
in te re su ją cych ich przed mio -
tów, by nie tra ci li cza su
na za ję cia do ty czą ce ob sza -
rów, w któ rych ma ją już
do świad cze nie i wie dzę.

Cza sa mi trud no do strzec ob sza ry,
w któ rych nie czu je my się pew nie.
Kto mo że wska zać biz nes me nom
ich sła be stro ny?

Wy bór od po wied nie go
szko le nia czy stu diów tra fia ją -
cych w in dy wi du al ne
po trze by edu ka cyj ne jest rze -
czy wi ście trud ny. Po wi nien
w tym po móc od po wied nio
przy go to wa ny pra cow nik biu -
ra or ga ni zu ją ce go stu dia
i szko le nia, a naj le piej do rad -
ca edu ka cyj ny, łą czą cy
kom pe ten cje do rad cy za wo -
do we go i co acha. Ta cy
do rad cy bę dą po ma gać
przy In no wa cyj nym Mo de lu
Kształ ce nia przy go to wy wa -
nym obec nie przez SWPS.

Na co zwró cić uwa gę, de cy du jąc
się na kon ty nu owa nie na uki
na stu diach po dy plo mo wych?

Przede wszyst kim na le ży
spraw dzić re no mę uczel ni
pro po nu ją cej stu dia po dy plo -
mo we oraz czy ma ona
do świad cze nie w ich pro wa -
dze niu: od jak daw na są
pro wa dzo ne stu dia, ile kie -
run ków jest w ofer cie, ile
edy cji już się od by ło. War to
za po znać się ze szcze gó ło -
wym pro gra mem stu diów.
Waż ne jest, ile go dzin obej mu -
je (mniej niż 160 godz.
po win no wzbu dzić po dej rze -
nia, gdyż te ma ty nie bę dą
trak to wa ne do głęb nie) i ja kie
for my za jęć są prze wi dzia ne.
Struk tu ra za jęć skła da ją ca się
w 90 proc. z e -le ar nin gu lub
sa mych wy kła dów nie uła twi
przy swo je nia no wej wie dzy
i umie jęt no ści. Rów nie waż na
jest ich re ali za cja – szcze gó ło -
wo prze ana li zuj my ka drę i jej
do świad cze nie, po szu kaj my
nie za leż nych źró deł in for ma -
cji o tych oso bach,
sprawdź my opi nie o ich umie -
jęt no ściach dy dak tycz nych.
War to też zwró cić uwa gę
na tech nicz ne aspek ty re ali za -
cji stu diów – wa run ki opłat
i ewen tu al nej re zy gna cji lub
za wie sze nia stu diów, sie dzi bę,
w któ rej od by wać się bę dą za -
ję cia oraz pla no wa ny
ter mi narz za jęć. To wszyst ko
mo że mieć du ży wpływ
na kom fort stu dio wa nia.              

                           —roz ma wia ła a. u.

Nie mal każ da uczel -
nia mo że dziś po -
chwa lić się licz ny -
mi pro jek ta mi re -
a l i  z o  w a  n y  m i

wspól nie z przed się bior ca mi.
Efek tyw na współ pra ca uczel ni
z part ne ra mi go spo dar czy mi
po win na za owo co wać po ja wie -
niem się na ryn ku pra cy ab sol -
wen tów, któ rzy bę dą mie li nie
tyl ko wie dzę teo re tycz ną, ale
tak że prak tycz ne umie jęt no ści
ikom pe ten cje spo łecz ne.

W Pol sce współ pra ca obu
śro do wisk nie roz wi ja się tak
pręż nie jak na za gra nicz nych
uczel niach. Po wo dów jest wie -
le. Zda niem Ka ta rzy ny Dzie -
dzik, rzecz nicz ki Uni wer sy te tu
w Bia łym sto ku, du żo do zro bie -
nia ma my przede wszyst kim
na po zio mie dy dak ty ki, jak
i współ pra cy ba daw czo -roz wo -
jo wej. Ja ko przy kład po da je
kształ ce nie du al ne. – Te go ty pu
kształ ce nie prak ty ko wa ne jest
np. w Niem czech od 50 lat,
na pod sta wie umów uczel ni
z biz ne sem. Naj prost szy mo del
obej mu je oprócz przed mio tów
teo re tycz nych za ję cia prak tycz -
ne pro wa dzo ne przez przed -
sta wi cie li biz ne su, czę sto w sie -
dzi bie da ne go przed się bior -
stwa. Peł ny du alizm za kła da
kształ ce nie pół na pół - se mestr
na uczel ni, se mestr u przed się -
bior cy. Ele men tem do dat ko -
wym mo że być umo wa, na pod -
sta wie któ rej co ro ku fir ma za -
trud nia naj lep szych ab sol wen -
tów. To stu dia ty po wo prak tycz -
ne, zwy kle na po zio mie
li cen cjac kim. W Pol sce tak ści sła
współ pra ca dy dak tycz na to no -
wość - pierw sze uczel nie do pie -
ro się do niej przy mie rza ją. Wa -

run kiem jest oczy wi ście zna le -
zie nie za in te re so wa nych part -
ne rów biz ne so wych – mó wi
Dzie dzik. I do da je, że pol skie
uczel nie ma ją też du żo mniej
wdro żeń efek tów swo ich ba -
dań niż ich od po wied ni ki
na Za cho dzie czy w USA. –
Przy czy ną są nie ja sne prze pi sy,
któ re na sty ku pu blicz nych in -
sty tu cji i pry wat nych pie nię dzy
przed się bior ców ro dzą wie le
obaw i kon tro wer sji – do wo -
dem jest choć by sła ba prak ty ka
Part ner stwa Pu blicz no -Pry -
wat ne go (PPP)). Oprócz te go
pol skie przed się bior stwa nie
ma ją środ ków fi nan so wych, by
an ga żo wać się w kosz tow ne ba -
da nia nad in no wa cja mi, a bez
ta kie go ze wnętrz ne go fi nan so -
wa nia wie lu po ten cjal nie pro -
wa dzą cych do wdro żeń ba dań
uczel nie nie są w sta nie pro wa -
dzić – mó wi.

In no wa cyj ne ba da nia

Szko ły wyż sze sta ra ją się
kształ cić ab sol wen tów zgod nie
z wy tycz ny mi pra co daw ców.
Przez bli sko trzy la ta naUni wer -
sy te cie w Bia łym sto ku re ali zo -
wa ny był pro jekt „No wo cze sne
i efek tyw ne kształ ce nie we
współ pra cy z przed się bior ca -
mi”. W je go ra mach za ję cia ze
stu den ta mi pro wa dzi li przed -
sta wi cie le wie lu firm i in sty tu cji.
Dla przy kła du – stu den ci in for -
ma ty ki mie li za ję cia do ty czą ce
bez pie czeń stwa da nych w fir -
mie, a tak że pro jek to wa nia
i two rze nia stron WWW z prak -
ty ka mi. Utwo rzo no rów nież

ROZMOWA | dr Paulina Sobiczewska, psycholog ze Szkoły Wyższej Psychologii Społecznej
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In we sto wa nie w na ukę po zwa la
na kształ ce nie spe cja li stów, któ -
rzy dzię ki licz nym pro gra mom,
sty pen diom ma ją szan sę na roz -
wój i zwięk sze nie swo jej kon ku -

ren cyj no ści na ryn ku pra cy. 
Stu den ci ostat nie go ro ku stu diów li -

cen cjac kich (lub ab sol wen ci) na uk
przy rod ni czych, eko no micz nych lub
kie run ków in ży nier skich ma ją szan sę
na za gra nicz ne stu dia. Fun da cja Ro -
chu sa i Be atry cze Mum mert w ra mach
pro gra mu współ pra cy z Fun da cją Ro -
ber ta Bo scha fi nan su je stu dia ma gi -
ster skie w Niem czech w jed nej z trzech
uczel ni: na Uni wer sy te cie w Ko lo nii,
w Nie miec kiej Aka de mii Wy cho wa nia
Fi zycz ne go w Ko lo nii lub Po li tech ni ce
Akwi zgrań skiej. Szan sę na za kwa li fi ko -
wa nie się ma ją naj zdol niej si, któ rzy do -
dat ko wo po tra fią wła dać ję zy ka mi nie -
miec kim lub an giel skim oraz są ak tyw -
ni na po lu ba daw czym. Sty pen dium
obej mu je dwu ipół let nie stu dia ma gi -
ster skie. Ża cy wy ło nie ni w pro gra mie
otrzy ma ją do dat ko wo mie sięcz ne sty -
pen dium w wy so ko ści 900 eu ro, se me -
stral ny do da tek na uko wy w wy so ko -
ści 228 eu ro, pre mię za wy bit ne osią -
gnię cia w na uce (500 eu ro), ubez pie -

cze nie wy pad ko we i zdro wot ne, zwrot
kosz tów po dró ży, a tak że do da tek
na za kup lap to pa (700 eu ro).   

Na bór do pro gra mu roz po czął się 1
wrze śnia i po trwa do 1 li sto pa da. Zgło -
sze nia moż na prze sy łać po przez stro -
nę in ter ne to wą https://be wer bung.
bo sch sti ftung -por tal. de/on li ne be -
wer bung/. Wię cej in for ma cji
na http://www.mum mert sti ftung.de.
Do dat ko we py ta nia moż na kie ro wać
na ad res: mum mert sti pen -
dium@bosch -sti ftung.de.

O pie nią dze na na ukę mo gą sta rać
się dok to ran ci z Ma zow sza. Wnio ski
przyj mo wa ne są do30 wrze śnia, rocz ne
sty pen dium wy no si 60 tys. zł. To już
czwar ta edy cja pro gra mu sty pen dial -
ne go Sa mo rzą du Wo je wódz twa Ma zo -
wiec kie go re ali zo wa ne go wra mach Re -
gio nal ne go Pro gra mu Ope ra cyj ne go
„Ka pi tał ludz ki” pt. „Roz wój na uki –roz -
wo jem re gio nu”. 

Aby uzy skać sty pen dium, na le ży za -
re je stro wać wnio sek, za kła da jąc kon to
na por ta lu www.dok to ran ci.ma zo -
via.pl, a na stęp nie do star czyć wy dru -
ko wa ną i pod pi sa ną wer sję za re je stro -
wa ne go wnio sku do urzę du mar szał -
kow skie go. 

                                                                              —a. u.

Pu blicz ne wy dat ki na ba da -
nia i roz wój w re la cji
do PKB osią gnę ły obec nie
w Pol sce wy star cza ją cy po -
ziom, te raz czas na więk sze

fi nan so wa nie z sek to ra pry wat ne go –
ta ki wnio sek wy snuł prof. Wi told Or -
łow ski w ra por cie „Ko mer cja li za cja
ba dań na uko wych w Pol sce – ba rie ry
i moż li wo ści ich prze ła ma nia”.

Jak za uwa ża ją jed nost ki sku pio ne
w kla strze „In ter dy scy pli nar ne Part -
ner stwo na rzecz In no wa cyj ne go Roz -
wo ju Trans por tu i In fra struk tu ry”, za -
cie śnia się współ pra ca biz ne su i na -
ukow ców. Pro jek ty, któ re in te gru ją
śro do wi sko aka de mic kie i przed się -
bior ców ma ją więk sze szan se na pań -
stwo we i unij ne do fi nan so wa nia.

Przy kła dem mo że być fun da cja Po -
lphar ma, część mię dzy na ro do wej
gru py far ma ceu tycz nej, któ ra co ro ku
za pra sza na ukow ców do skła da nia
wnio sków na pro jek ty ba daw cze. 

– Więk szość du żych firm ma wła -
sne dzia ły ba daw czo -roz wo jo we. Na -
to miast współ pra ca śro do wisk na -
uko wych i aka de mic kich w ra mach
tak du że go we hi ku łu, ja kim jest kla -
ster, da je nie tyl ko szan sę na ła twiej -

sze po zy ska nie fi nan so wa nia dla pro -
jek tów ba daw czych, ale rów nież moż -
li wo ści szer sze go, aka de mic kie go
spoj rze nia na pro ble ma ty kę – tłu ma -
czy Ewa Wol nie wicz -War ska z Kapsch
Te le ma tic Se rvi ces w roz mo wie
z Agen cją In for ma cyj ną New se ria.

Z ko lei KGHM Pol ska Miedź S.A.
oraz Na ro do we Cen trum Ba dań
i Roz wo ju w grud niu ub. ro ku pod pi -
sa ły pio nier skie po ro zu mie nie
o współ pra cy ba daw czo -roz wo jo wej
dla pol skiej bran ży me ta li nie że la -
znych. Każ dy z pod mio tów zo bo wią -
zał się do prze zna cze nia po 100 mln zł
w ba da nia na uko we, pra ce roz wo jo -
we i dzia ła nia wspie ra ją ce trans fer ich
wy ni ków do prze my słu.

– KGHM od lat in we stu je set ki mi -
lio nów zło tych za rów no w roz wój,
naj no wo cze śniej sze tech no lo gie, jak
i ochro nę śro do wi ska. Ta kie pro gra -
my współ pra cy pol skiej na uki i biz ne -
su, w ce lu wy pra co wa nia uni ka to -
wych roz wią zań, po mo gą w roz wo ju
sek to ra i wzmoc nią pol ską go spo dar -
kę opar tą na wie dzy – mó wi Do ro ta
Włoch, wi ce pre zes ds. roz wo ju
KGHM Pol ska Miedź S.A.

Ru szy ło też pi lo ta żo we przed się -
wzię cie BRId ge VC, któ re jest pierw -

szym w Pol sce in stru men tem ofe ru ją -
cym pu blicz no -pry wat ne wspar cie
prac ba daw czo -roz wo jo wych
z udzia łem fun du szy ty pu Ven tu re
Ca pi tal. 

– To ko lej ny etap bu do wa nia kul tu -
ry in no wa cyj no ści wPol sce. Te raz czas
na za an ga żo wa nie pry wat ne go ka pi -
ta łu, bez któ re go nie zbu du je my in no -
wa cyj nej go spo dar ki. Pro gram BRId -
ge VC to pio nier skie przed się wzię cie
i przy kład in no wa cyj ne go my śle nia
w ad mi ni stra cji pu blicz nej – po wie -
dzia ła prof. Bar ba ra Ku dryc ka, mi ni -
ster na uki i szkol nic twa wyż sze go.

Ko niecz ność wpro wa dze nia zmian
za uwa ża też Na ro do we Cen trum Ba -
dań i Roz wo ju. Waż ne jest m. in. prze -
ka za nie praw ma jąt ko wych na ukow -
com, wzrost pry wat nych wy dat ków
na ba da nia i pro mo wa nie kul tu ry wy -
na laz czo ści w na uce i go spo dar ce.

– Wpro wa dze nie w ży cie za pro jek -
to wa nych już zmian le gi sla cyj nych
ko rzyst nych dla na ukow ców oraz
zmo bi li zo wa nie przed się bior ców
do się ga nia po efek ty prac na uko -
wych, po mo że zbu do wać w Pol sce
efek tyw ny ry nek ba dań na uko wych –
mó wi Le szek Gra bar czyk, za stęp ca
dy rek to ra NCBR.                                —r.bi.
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Walka o najzdolniejszych

Jak wy ni ka z te go rocz -
ne go mię dzy na ro do -
we go ba da nia stu den -
tów i ab sol wen tów
„Pierw sze kro ki

na ryn ku pra cy”, opra co wa ne -
go przez fir mę De lo it te, stu den -
ci wy so ko ce nią so bie kon tak ty
z pra co daw ca mi, np. po przez
udział w do dat ko wych pro gra -
mach edu ka cyj nych ofe ro wa -
nych przez nich, ta kich jak
warsz ta ty czy ca se stu dies. Dla
firm zwięk sza to moż li wo ści
po zy ska nia naj lep szych stu -
den tów.

Przy kła dem mo że być rocz -
ny pro gram „Am ba sa do rzy
KPMG” skie ro wa ny do stu den -
tów II i III ro ku stu diów. Da je on
moż li wość po zna nia spe cy fi ki
pra cy w bran ży au dy tor sko -do -
rad czej oraz sta no wi prze pust -
kę do pod ję cia w przy szło ści
pra cy w fir mie KPMG.

Z ko lei PwC przy go to wał
„PwC Bu si ness Ca se Pro ject” -
ogól no pol ski pro jekt biz ne so -
wy bę dą cy sy mu la cją pra cy
kon sul tan tów zaj mu ją cych się
do radz twem dla du żych firm
i in sty tu cji. Pod czas dwóch mie -
się cy trwa nia pro jek tu 30 stu -
den tów – człon ków gru py pro -
jek to wej roz wią zu je pro blem
biz ne so wy za wie ra ją cy ele -
men ty opty ma li za cyj ne, ra -
chun ko we oraz po dat ko we.

Natomiast Pol ska Ra da Biz -
ne su or ga ni zu je Pro gram Ka rie -
ra, któ ry kształ ci stu den tów iab -
sol wen tów uczel ni wyż szych
do ro li przy szłych li de rów biz -
ne su. Na lau re atów ko lej nych
edy cji pro gra mu cze ka co ro -
ku 40-50 miejsc sta żo wych.
Prak ty ki, trwa ją ce od 2 do 3
mie się cy, od by wa ją się w fir -
mach człon ków PRB. Sta że są

od płat ne (od 1.500 do 2.000 zł
brut to zakaż dy mie siąc sta żu). –
Lau re aci pro jek tu mo gą zo ba -
czyć jak wy glą da funk cjo no wa -
nie spół ki od środ ka, ma ją moż -
li wość ob ser wo wa nia pre ze sa
fir my przy po dej mo wa niu de -
cy zji stra te gicz nych. To są sta że,
któ re ma ją ich przy go to wać
do przy szłej ka rie ry za wo do -
wej –mó wi Da nie la Szmi giel ska,
dy rek tor ge ne ral ny PRB.

Po dob ne pro gra my ma nie -
mal każ da bran ża. Gru pa Ży -
wiec pro po nu je uni kal ny, rocz -
ny pro gram sta żo wy, na pod sta -
wie umo wy o pra cę. Prze zna -
czo ny jest dla stu den tów koń -
czą cych na ukę oraz
ab sol wen tów, któ rzy po sia da ją
nie wię cej niż2 la ta do świad cze -
nia za wo do we go. Sta ży ści  re ali -
zu ją płat ny pro gram, opra co wy -
wa ny dla każ de go uczest ni ka in -
dy wi du al nie. Oso ba na sta żu
bie rze udział wkil ku pro jek tach
w roż nych dzia łach du żej fir my
pi wo war skiej, aojej roz wój oso -
bo wy i za wo do wy dba kil ku
eks per tów Gru py Ży wiec.

Naj zdol niej szych ab sol wen -
tów i stu den tów wspie ra też
pań stwo. Na ro do we Cen trum
Ba dań i Roz wo ju wy ło ni ło zwy -
cięz ców pro gra mu „Li der”. 41
mło dych na ukow ców otrzy ma
łącz nie aż 43 mln zł na swo je no -
wa tor skie pro jek ty na uko we.
Zy ska ją też uni kal ną szan sę, by
za rzą dzać wła snym ze spo łem
ba daw czym.

– Po trze bu je my mło dych na -
ukow ców, ich ener gii i ta len tów,
by roz wi jać go spo dar kę i bu do -
wać kul tu rę in no wa cyj no ści. To
naj lep sza in we sty cja w przy -
szłość – mó wi prof. Bar ba ra Ku -
dryc ka, mi ni ster na uki i szkol -
nic twa wyż sze go.

                                                   —r.bi
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plat for mę in ter ne to wą Stu dia -
Pra ca - Szyb kie łą cze, m. in. uła -
twia ją cą po szu ki wa nia wy kwa li -
fi ko wa nej ka dry wśród ab sol -
wen tów. Na Wy dzia le Eko no mii
i Za rzą dza nia, a tak że Wy dzia le
Ma te ma tycz no -In for ma tycz -
nym funk cjo nu ją ra dy pra co -
daw ców, któ rych za da niem jest
opi nio wa nie pro gra mów kształ -
ce nia. 

– Uni wer sy tet Przy rod ni czy
we Wro cła wiu pro wa dzi ba da -
nia z dzie dzi ny na uk sto so wa -
nych o pro fi lu przy rod ni czo -
-tech no lo gicz nym, a ich wy ni ki
po win ny zna leźć za sto so wa nie,
anie tra fić napół ki. Dla te go m.in.
po wsta nie spół ka ce lo wa uczel -
ni, co uła twi two rze nie spół ek ty -
pu spin off, spin out itp., ja ko for -
my ko mer cja li za cji ba dań, roz -
wi ja na bę dzie współ pra ca zKla -
strem Nu tri bio med, wskład któ -
re go wcho dzi sześć uczel ni, trzy
in sty tu cje z oto cze nia biz ne su
oraz 31 firm. Współ pra cu je my
też z Wro cław skim Par kiem
Tech no lo gicz nym i Wro cław -
skim Cen trum Na uki EIT+ –mó -
wi Mał go rza ta Wan ke -Ja ku bow -
ska, rzecz nicz ka uczel ni.

Wie le pro jek tów wspól nie
zoto cze niem go spo dar czym re -
ali zu je Uni wer sy tet War szaw ski.
Nauczel ni dzia ła Cen trum Na uk
Są do wych, któ re na zle ce nie
prze pro wa dza eks per ty zy są do -
we, wy da je opi nie i udzie la po -
rad, np. z za kre su iden ty fi ka cji
spraw ców prze stępstw i fał -
szerstw do ku men tów. Po dob ne
za da nia speł nia Ośro dek Ana liz
Po li to lo gicz nych (OAP), któ ry
na za mó wie nie opra co wu je ra -
por ty, eks per ty zy i ana li zy do ty -
czą ce za gad nień zwią za nych
zfunk cjo no wa niem po li ty ki. 

Plat for mą współ pra cy uni -
wer sy te tu z go spo dar ką bę dzie
też utwo rzo ne wma ju2012 ro ku
Cen trum Na uk Bio lo gicz no -
-Che micz nych. Wkrót ce bę dzie
wnim dzia ła ło cen trum eks perc -
kie i cer ty fi ko wa ne la bo ra to ria. 

– No we li za cja usta wy „Pra wo
o szkol nic twie wyż szym” umoż -
li wi ła two rze nie spół ek ak cyj -
nych bądź z ogra ni czo ną od po -
wie dzial no ścią, któ rych za da -
niem jest ko mer cja li za cja wy ni -
ków ba dań na uko wych lub
prac roz wo jo wych pro wa dzo -
nych na uczel niach. W 2012 ro -
ku Uni wer sy tet utwo rzył pierw -
szą te go ty pu jed nost kę –
UWRC sp. z o.o. Jej pierw szym
pro jek tem ma być wy twa rza nie
ra dio far ma ceu ty ków (sub stan -
cji pro mie nio twór czych sto so -
wa nych w dia gno sty ce i le cze -
niu np. no wo two rów). Pierw szą
z wy twa rza nych sub stan cji bę -
dzie flu oro de ok sy glu ko za.
Spół ka ma współ pra co wać z
part ne rem ko mer cyj nym, a jej
pro duk ty ma ją tra fiać do szpi -
ta li i jed no stek na uko wych.
Sub stan cje bę dą po wsta wa ły
w otwar tym w ma ju 2012 ro ku
Ośrod ku Pro duk cji Ba dań Ra -
dio far ma ceu ty ków w Śro do wi -
sko wym La bo ra to rium Cięż -
kich Jo nów UW – mó wi Ka ta -
rzy na Łu ka szew ska z Biu ra Pra -
so we go UW. Z przed się bior ca -
mi współ pra cu je tak że
uni wer sy tec kie Biu ro Ka rier,
któ re or ga ni zu je prak ty ki, tar gi
pra cy, pre zen ta cje firm.

Polskie dynie

Szko ła Głów na Go spo dar -
stwa Wiej skie go w War sza wie
wspól nie z przed się bior ca mi
pro wa dzi pro gram po mo cy stu -

den tom na ryn ku pra cy. To pro -
gram prak tyk i sta ży za wo do -
wych. Wy dział Za sto so wań In -
for ma ty ki i Ma te ma ty ki współ -
pra cu je z Agen cją Ryn ku Rol ne -
go. Prak ty ku ją cy stu den ci po -
zna ją za sa dy pra cy w fir mie,
spe cy fi kę bran ży, w któ rej się
kształ cą, itp. In nym dzia ła niem
jest współ pra ca z Ban kiem
BGŻ. Dzię ki te mu stu den ci
i pra cow ni cy SGGW bę dą mo gli
od by wać w ban ku prak ty ki
i sta że oraz pra ce stu dial ne
zwią za ne z wy ko ny wa niem
prac dy plo mo wych. 

– Part ne rzy po ro zu mie nia
zo bo wią za li się do wdra ża nia
in no wa cyj nych roz wią zań
opra co wa nych w SGGW, wspie -
ra nia dzia łań pod no szą cych ja -
kość szkol nic twa za wo do we go
dla mło dzie ży z ob sza rów wiej -
skich, po wo ły wa nia kla strów,
re ali za cji wspól nych pro jek tów
ba daw czych fi nan so wa nych ze
środ ków struk tu ral nych UE.
Waż nym ele men tem bę dzie
udział pra cow ni ków ban ku
w pro jek tach ba daw czo -roz wo -
jo wych, w pro wa dze niu za jęć
dla stu den tów i dok to ran tów.
Na to miast pra cow ni cy na uko wi
uczel ni bę dą pro wa dzić szko le -
nia dla pra cow ni ków ban ku
w ra mach kur sów spe cja li stycz -
nych i stu diów po dy plo mo -
wych – mó wi dr inż. Krzysz tof
Szwejk, rzecz nik SGGW. 

Są tak że dzia ła nia, dzię ki któ -
rym ba da nia pro wa dzo ne
w SGGW są sze rzej wy ko rzy sty -
wa ne, np. na Wy dzia le Ogrod -
nic twa, Bio tech no lo gii i Ar chi -
tek tu ry Kra jo bra zu SGGW wy -
ho do wa no 5 od mian dy ni, któ re
są upra wia ne w Pol sce. Są
wśród nich np. od mia ny bez -
pest ko we, czy li zmie nio ne ge -
ne tycz nie.

Przyj mu ją ża ków

Po li tech ni ka Kra kow ska re -
ali zu je z biz ne sem m. in. pro -
jek ty ba daw cze w ra mach kon -
sor cjów, spół ek czy róż ne go ro -
dza ju part nerstw i po ro zu mień
o współ pra cy, świad czy usłu gi
eks perc kie, ba daw cze, pro po -
nu je ko rzy sta nie z ofer ty tech -
no lo gicz nej za wie ra ją cej wy ni -
ki pro jek tów ba daw czych pro -
wa dzo nych na uczel ni, któ re
mo gą zna leźć za sto so wa nie
w prze my śle (dys po nu je In ter -
ne to wą Ba zą Da nych Ofert Po -
li tech ni ki Kra kow skiej dla
Prze my słu, obej mu ją cą la bo ra -
to ria, pro jek ty, ofer ty tech no lo -
gicz ne). 

– Od 15 lat dzia ła u nas Cen -
trum Trans fe ru Tech no lo gii,
któ re zaj mu je się m. in. ak tyw ną
pro mo cją wy ni ków prac ba -
daw czych po wsta ją cych na PK
wśród przed się bior ców oraz
wy szu ki wa niem moż li wo ści re -
ali za cji zle ceń z prze my słu w ra -
mach roz wią zań ofe ro wa nych
przez ze spo ły ba daw cze
na uczel ni. CTT PK zaj mu je się
tak że m. in. wspie ra niem przed -
się bior ców w pro wa dze niu
przez nich dzia łal no ści biz ne -
so wej – mó wi Mał go rza ta Syr -
da -Śli wa, rzecz nicz ka. CTT PK
zre ali zo wa ło 87 trans fe rów
tech no lo gii, dzię ki je go po mo cy
za ło żo no po nad 80 firm, zre ali -
zo wa ło po nad 100 pro jek tów
wspie ra ją cych na ukę i biz nes.
Z je go róż no rod nych usług sko -
rzy sta ło po nad 36 tys. klien tów.
Po nad to uczel nia za war ła wie le
umów o współ pra cy z fir ma mi,
gdzie stu den ci i ab sol wen ci bę -
dą mo gli od by wać prak ty ki za -
wo do we, a być mo że znaj dą też
za trud nie nie – do da je.

                                                  —a.u.

Działają wspólnie
Dokończenie >2
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