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optymalizacji procesów komercjalizacji, kreowania innowacji, 
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Harmonogram coachingowych sesji warsztatowych  
w 2017 roku 

 

Lp. 
 

Tytuł sesji 
 

Specjalizacja Termin 

1. 
Komercjalizacja wyników badań - ocena 
potencjału 

Biotechnologia 08.02.2017 

2. 
Komercjalizacja wyników badań - ocena 
potencjału 

Technologia żywności i żywienia 15.02.2017 

3. 
Komercjalizacja wyników badań - ocena 
potencjału 

Meblarstwo i technologia drewna 08.03.2017 

4. 
Komercjalizacja wyników badań - ocena 
potencjału 

Inżynieria środowiska/gospodarka 
odpadami/ochrona środowiska 

15.03.2017 

5. 
Komercjalizacja wyników badań - ocena 
potencjału 

Technologie w rolnictwie oraz 
pozostałe przyrodnicze  

22.03.2017 

6. 
Efektywna prezentacja dla biznesu: oferta, teaser 
inwestycyjny, prototyp i wizualizacja 

Biotechnologia 04.04.2017 

7. 
Efektywna prezentacja dla biznesu: oferta, teaser 
inwestycyjny, prototyp i wizualizacja 

Technologia żywności i żywienia 12.04.2017 

8. 
Efektywna prezentacja dla biznesu: oferta, teaser 
inwestycyjny, prototyp i wizualizacja 

Meblarstwo i technologia drewna 10.05.2017 

9. 
Efektywna prezentacja dla biznesu: oferta, teaser 
inwestycyjny, prototyp i wizualizacja 

Inżynieria środowiska/gospodarka 
odpadami/ochrona środowiska 

17.05.2017 

10. 
Efektywna prezentacja dla biznesu: oferta, teaser 
inwestycyjny, prototyp i wizualizacja 

Technologie w rolnictwie oraz 
pozostałe przyrodnicze 

24.05.2017 

11. 
Strategie wdrożeniowe i strategie produktowe: 
scenariusze, macierze, ryzyka 

Biotechnologia 06.06.2017 

12. 
Strategie wdrożeniowe i strategie produktowe: 
scenariusze, macierze, ryzyka 

Technologia żywności i żywienia 21.06.2017 

13. 
Strategie wdrożeniowe i strategie produktowe: 
scenariusze, macierze, ryzyka 

Meblarstwo i technologia drewna 28.06.2017 

14. 
Strategie wdrożeniowe i strategie produktowe: 
scenariusze, macierze, ryzyka 

Inżynieria środowiska/gospodarka 
odpadami/ochrona środowiska 

11.10.2017 

15. 
Strategie wdrożeniowe i strategie produktowe: 
scenariusze, macierze, ryzyka 

Technologie w rolnictwie oraz 
pozostałe przyrodnicze 

17.10.2017 

16. 
Promocja projektów rozwojowych, 
upowszechnianie wyników badań 

Biotechnologia 08.11.2017 

17. 
Promocja projektów rozwojowych, 
upowszechnianie wyników badań 

Technologia żywności i żywienia 15.11.2017 

18. 
Promocja projektów rozwojowych, 
upowszechnianie wyników badań 

Meblarstwo i technologia drewna 22.11.2017 

19. 
Promocja projektów rozwojowych, 
upowszechnianie wyników badań 

Inżynieria środowiska/gospodarka 
odpadami/ochrona środowiska 

29.11.2017 

20. 
Promocja projektów rozwojowych, 
upowszechnianie wyników badań 

Technologie w rolnictwie oraz 
pozostałe przyrodnicze 

06.12.2017 

21. Warsztat podsumowujący  Wszystkie specjalności 13.12.2017 

 

  


