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ZOSTAŃ MENADŻEREM INNOWACJI!

ZAPROSZENIE
do udziału w bezpłatnym szkoleniu e-learningowym

Transfer i komercjalizacja innowacyjnych rozwiązań
Co proponujemy?

Bezpłatne pakiety do samokształcenia oraz wsparcie
merytoryczne dla pracowników wykonujących aktualnie
(lub w przyszłości) zadania zawodowe menadżera innowacji, w tym: zarządzanie innowacjami, budowa strategii komercjalizacji innowacyjnych rozwiązań, budowa
potencjału innowacyjnego przedsiębiorstwa/zespołu.

Dla kogo?

Przedsiębiorcy, pracownicy zainteresowani własnym
rozwojem zawodowym, rozwojem innowacyjnego potencjału firmy.

Termin i miejsce spotkania inauguracyjnego:



14 marca 2012, godz. 1000
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Dlaczego warto skorzystać?

Transfer innowacyjnych rozwiązań jest głównym determinantem rozwoju innowacyjności i konkurencyjności gospodarki. Zachęcamy Państwa do skorzystania z naszej bezpłatnej oferty doskonalenia umiejętności w tym
niezwykle aktualnym i ważnym obszarze. Dzięki formie e-learningowej, pozostawiamy uczestnikom swobodę
wyboru czasu, miejsca oraz tempa uczenia się.
Proponowane moduły szkoleniowe powstały w oparciu o wyniki analizy rzeczywistych luk kompetencyjnych pracowników przedsiębiorstw. Stanowią zatem odpowiedź na Państwa realne potrzeby.

Jaki jest cel szkolenia?

Przygotowanie uczestników do pracy na stanowisku menadżer innowacji, w zakresie transfer i komercjalizacja innowacyjnych rozwiązań

Kim jest menadżer innowacji?

Menadżer innowacji to osoba, posiadająca wiedzę i umiejętności z zakresu budowania potencjału innowacyjnego
przedsiębiorstwa, zarządzania wdrażanymi innowacjami oraz budowania strategii komercjalizacji innowacyjnych rozwiązań. W wyniku ukończenia szkolenia uczestnik (aktualny lub przyszły menadżer innowacji) będzie potrafił między
innymi:
 wyszukiwać i pozyskiwać informacje dotyczące innowacyjnych rozwiązań,
 zidentyfikować i ocenić możliwości transferu innowacji z wykorzystaniem określonego modelu uwzględniającego
specyfikę i potencjał przedsiębiorstwa,
 wskazać podstawowe cechy i uwarunkowania finansowania projektów komercjalizacji innowacyjnych rozwiązań
opartych na zaawansowanych technologiach,
 określić przydatność kapitałowych i publicznych źródeł finansowania projektu innowacyjnego,
 opracować plan marketingu innowacji,
 dobrać strategię promowania innowacyjnej firmy/ produktu/ usługi,
 budować sieci współpracy instytucji (lub ekspertów) zaangażowanych w procesy transferu i komercjalizacji innowacyjnych rozwiązań,
 wdrażać strategię zarządzania zasobami ludzkimi,
 opracować i wdrażać strategię zarządzania własnością intelektualną.

Potwierdzenie uzyskanych kwalifikacji

Po zaliczeniu wszystkich przewidzianych w programie jednostek modułowych, uczestnik uzyska świadectwo ukończenia szkolenia, potwierdzające jego kompetencje w zakresie wymagań dla stanowiska pracy menadżer innowacji.
Ukończenie szkoleń w ramach poszczególnych jednostek modułowych (wybranych przez uczestnika), umożliwi uzyskanie potwierdzenia kompetencji w obszarze tematyki objętej daną jednostką modułową.

Aby otrzymać dostęp do e-learningowej wersji programu:



wypełnij formularz dostępny na stronie http://www.innowacyjneprogramy.pl/
lub
skontaktuj się bezpośrednio z Organizatorami:
Jolanta Religa: tel. 483649205, 483606819, Tomasz Sułkowski: tel. 483649267
elearning@itee.radom.pl
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