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ROZPOWSZECHNIANIE INFORMACJI O INNOWACYJNYCH ROZWI¥ZANIACH, KREOWANYCH PRZEZ
UNIWERSYTET ŒL¥SKI PRZYBIERA RÓ¯NE FORMY – NAUKOWCY MOG¥ ZAPREZENTOWAÆ SWOJE
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CUDZE CHWALICIE...

ŒNIADANIA Z NAUK¥
to cykl spotkañ pracowników naukowych uczelni – bezpoœrednich

Uniwersytet Œl¹ski w Katowicach jest jedn¹ z najwiêkszych uczelni

twórców innowacyjnych rozwi¹zañ i technologii – z przedstawi-

wy¿szych w Polsce. Oferta naukowo-badawcza obejmuje szereg

cielami œwiata biznesu. Maj¹c na uwadze cenny czas naszych

badañ podstawowych, stosowanych, jak i wdro¿eniowych,

Partnerów, na spotkania dotycz¹ce konkretnych rozwi¹zañ

prowadzonych w 23 dyscyplinach naukowych w obszarze nauk

technologicznych

przyrodniczych,

najbardziej

technicznych,

œcis³ych,

humanistycznych,

spo³ecznych.

bêdziemy

zapraszaæ

zainteresowanych

danym

wybran¹

grupê,

pomys³em

osób.

Prowadzone rozmowy bêd¹ mia³y na celu prezentacjê konkretnego

Prace badawcze pracowników Uczelni prowadz¹ do wypracowa-

wynalazku pod wzglêdem jego funkcjonalnoœci i mo¿liwoœci

nia innowacyjnych rozwi¹zañ, maj¹cych praktyczne zastosowa-

wykorzystania go w ró¿nych ga³êziach przemys³u.

nie. Wyniki prac B+R stanowi¹ przedmioty w³asnoœci intelektu-

W zale¿noœci od charakteru prezentowanego pomys³u, na

alnej, w tym przemys³owej, i tym samym podlegaj¹ ochronie

„Œniadania z nauk¹” potencjalnych kontrahentów zaprosimy do

prawnej. W Urzêdzie Patentowym zg³oszono dotychczas ponad

uniwersyteckiego laboratorium, na piknik b¹dŸ na doskona³¹ kawê

250 przedmiotów w³asnoœci przemys³owej. Obecnie, co roku

w jednej ze œl¹skich restauracji.

Uniwersytet przedstawia w Urzêdzie Patentowym RP kilkanaœcie
nowatorskich projektów, z czego wiêkszoœæ zostaje opatentowana – dziêki temu Uczelnia zajmuje czo³owe miejsce w rankingu
uczelni „nietechnicznych” w Polsce.

w tym szansê na zaprezentowanie swoich, czêsto niebywa³ych,
osi¹gniêæ potencjalnym Partnerom.

DZIA£AMY!
Celem

Uniwersytetu

OFERTA UNIWERSYTETU
jest

sta³e

pog³êbianie

istniej¹cych

i budowanie nowych sieci wspó³pracy z przedstawicielami

- Tytu³ Mecenasa Œniadañ z Nauk¹;

otoczenia gospodarczego Uczelni oraz instytucjami samo-

- Umieszczenie informacji o Mecenasie na stronach internetowych

rz¹dowymi.

Uniwersytetu Œl¹skiego oraz jednostek organizacyjnych;

Tylko w ci¹gu ostatnich 5 lat podpisano 150 umów, obejmuj¹cych

- Prezentacja firmy podczas œniadania;

ró¿ne zakresy wspó³pracy. Zawarte porozumienia skupiaj¹ siê na

- Umieszczenie informacji o Mecenasie w portalach spo³eczno-

prowadzeniu wspólnych projektów z przedsiêbiorcami, obejmuj¹

œciach;

prace nad doskonaleniem procesu kszta³cenia oraz wspieraj¹

- Mo¿liwoœæ umieszczenia banerów lub standów typu roll-up

dzia³ania zwi¹zane z organizacj¹ praktyk, sta¿y dla studentów UŒ

w budynkach UŒ (wydzia³y, jednostki, akademiki, obiekty

oraz rozwojem przedsiêbiorczoœci a tak¿e inicjuj¹ dzia³ania na

sportowe);

rzecz rozwoju regionu.

- Mo¿liwoœæ wys³ania mailingu do pracowników UŒ z informacj¹

Uczelnia od lat podejmuje równie¿ wspó³pracê skierowan¹ na

o Mecenasie;

konkretne zadania, które w ramach umowy podejmuj¹ Partnerzy

- Mo¿liwoœæ nakrêcenia filmu promocyjnego o wspó³pracy

– jest to na przyk³ad wspólne ustalanie kierunków badañ

Mecenasa z Uniwersytetem Œl¹skim;

w Uniwersytecie Œl¹skim czy powo³ywanie innowacyjnych spó³ek

- Informacja o mecenasie w Gazecie Uniwersyteckiej;

(typu spin off, spin out), które wykorzystuj¹ bazê pomys³ów

- Udzia³ w konferencjach i seminariach jako prelegent;

wywodz¹cych siê z Uczelni.

- Prezentowanie informacji o mecenasie, wraz z logotypem
na stronie g³ównej UŒ w formie newsa zapowiadaj¹cego dane

WARTO ROZMAWIAÆ

wydarzenie;

Wartoœæ formu³y bezpoœrednich spotkañ biznesowych jest

organizacji programów praktyk i sta¿y;

nieporównywalna z ¿adn¹ inn¹ form¹ komunikacji – wiedz¹ o tym

- Inne, uzgodnione i wspólnie wypracowane rozwi¹zania.

- Mo¿liwoœæ nawi¹zania wspó³pracy z Biurem Karier i wspólnej

zarówno przedsiêbiorcy, na co dzieñ wykorzystuj¹cy okazjê
do zaprezentowania swoich us³ug i produktów, jak i przedstawi-

KONTAKT

ciele œwiata akademickiego, którzy coraz czêœciej dostrzegaj¹
Dariusz Laska - Pe³nomocnik Rektora ds. Komercjalizacji
i Rozwoju Sieci Wspó³pracy
tel. 512 104 418, e-mail: dariusz.laska@us.edu.pl
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