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Forum Akceleracji Wiedzy 

Technicznej oraz instrukcja 

współpracy dla firm

Jolanta Krysztofiak



Zadanie 1. Inicjowanie oraz wzmacnianie współpracy 

między środowiskiem naukowym a otoczeniem gospodarczym, 

w tym poszukiwanie podmiotów zainteresowanych wdrożeniem wyników badań naukowych 

i prac rozwojowych, przez promocję oferty technologicznej oraz udział  w wystawach i targach typu „science to business”

Działanie 1:

Organizacja wydarzeń promujących ofertę technologiczną wśród podmiotów potencjalnie zainteresowanych 
wdrożeniem – odpowiedzialny PCSS

Działanie 2: 

Forum Akceleracji Wiedzy Technicznej (AWT®) – odpowiedzialny PP
Planowany termin realizacji działań do 31.12.2022

Działanie 3:

Opracowanie wzorcowej instrukcji dla przedsiębiorców odnośnie 
nawiązywania współpracy z Politechniką Poznańską – odpowiedzialny PP 

Planowany termin realizacji działań do 30.06.2022



Działanie 2: 
Forum Akceleracji Wiedzy Technicznej

CEL: 

poprawa dostępu do informacji 

o działaniach realizowanych na uczelni, 

w tym prowadzonych badaniach, projektach, inicjatywach.

POTRZEBY: 

dostrzega się potrzebę usprawnienia, 

w tym przyspieszenia wymiany wiedzy 

o potencjale zespołów badawczych na uczelni; wynikiem tych działań 

będzie częstsze zaspokajanie potrzeb społecznych 

w zakresie korzystania z rezultatów prac naukowych powstających 

w inter- i multidyscyplinarnych zespołach badawczych



Działanie 2: 
Forum Akceleracji Wiedzy Technicznej

ZADANIA:

1) przygotowanie seminariów,

2) realizacja seminariów,

3) przygotowanie opisu osiągnięć i sylwetek naukowców uczestniczących 

w działaniach forum oraz umieszczenie na stronie internetowej,

4) prowadzenie komunikacji wewnętrznej i zewnętrznej w ramach 

Akceleratora Wiedzy Technicznej®, w tym moderowanie komunikacji między 

badaczami i zespołami badawczymi.



Działanie 2: 
Forum Akceleracji Wiedzy Technicznej

REZULTATY:

• utworzenie i prezentacja bazy wiedzy na temat naukowców 

i działań realizowanych na uczelni, 

• stworzenie forum wymiany informacji między naukowcami 

z różnych wydziałów i jednostek, 

• pogłębienie współpracy naukowców z różnych dziedzin, 

• zwiększenie potencjału budowania multidyscyplinarnych zespołów naukowych.



Działanie 3: Opracowanie 
wzorcowej instrukcji dla przedsiębiorców odnośnie 
nawiązywania współpracy z Politechniką Poznańską

POTRZEBY: 

z obserwacji kontaktów przedstawicieli przedsiębiorstw z uczelnią wynika, że w większości 

przedsiębiorstw nie ma podstawowej wiedzy o zasadach funkcjonowania uczelni (aspekty 

prawne, finansowe, organizacyjne); brak tej wiedzy jest jednym z ważnych czynników 

powodujących trudności w nawiązaniu realnej współpracy między zespołami badawczymi 

a przedsiębiorstwami; opracowanie i upowszechnienie instrukcji zmniejszy lukę wiedzy 

w firmach, która utrudnia współpracę S&B.

CEL: 

poprawa dostępu do wiedzy z zakresu budowania relacji typu 
„science to business” (S&B).



Działanie 3: Opracowanie 
wzorcowej instrukcji dla przedsiębiorców 
odnośnie nawiązywania współpracy z Politechniką Poznańską

ZADANIA:

1) opracowanie treści instrukcji kontaktu przedsiębiorców z uczelnią, 

2) przygotowanie multimedialnej wersji instrukcji,

3) upowszechnienie instrukcji (także w na stronie forum AWT®).



Działanie 3: Opracowanie 
wzorcowej instrukcji dla przedsiębiorców 
odnośnie nawiązywania współpracy z Politechniką Poznańską

REZULTAT:
ułatwienie kontaktu przedsiębiorców z uczelnią 

PRODUKT:
multimedialna instrukcja dla przedsiębiorców



Osoby zaangażowane w realizację działań 
w projekcie Inkubator Innowacyjności 4.0

Nazwisko i imię Jednostka organizacyjna

Działanie 2: 
Forum 

Akceleracji 
Wiedzy 

Technicznej

Działanie 3: 
Opracowanie 

wzorcowej 
instrukcji dla 

przedsiębiorców 
odnośnie 

nawiązywania 
współpracy z PP

Fasiecka Martyna Dział Rozwoju PP + +
Fasiecki Michał Dział Rozwoju PP + +

Goliński Marek Wydział Inżynierii Zarządzania + +
Graczyk – Kucharska 
Magdalena

Wydział Inżynierii Zarządzania
+ +

Jakubiak Krzysztof Wydział Inżynierii Zarządzania + +
Krysztofiak Jolanta Dział Rozwoju PP + +
Pruciak Iga Dział Rozwoju PP + +
Przybylski Robert Dział Rozwoju PP + +

Spychała Małgorzata Wydział Inżynierii Zarządzania + +

Szafrański Maciej Wydział Inżynierii Zarządzania + +
Tatarska Anna Dział Rozwoju PP +
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