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„The Basics” - Agenda
9:00 – 10:00     Barbara Nowakowska - „Finansowanie bez taryfy  ulgowej”

10:00 – 11:30     Wojciech Cetnarski - „Z motyką na Słooce, czyli studium 
przypadku jak zmienić pomysł na pieniądze, oraz kilka rad od 
inwestora”

11:30 – 12:00     Przerwa kawowa

12:00 – 13:30 Prof. Jerzy Cieślik - „Powstanie i rozwój Ernst & Young w Polsce …
…i co tego wynika?”

13:30 – 15:00     Borys Stokalski - „Legonomia, czyli rewolucja masowej 
innowacyjności”

15:00 – 16:00     Przerwa obiadowa

16:00 – 17:00     Inauguracja działao CambridgePYTHON na 2010r.

17:00 – 18:00     Wojciech Ozimek - „Własna gra internetowa - czy to jest pomysł
na biznes?”

18:00 – 19:00     Internetowa gra inwestycyjna Venture Capital Research
i związany z nią konkurs

19:00 – 19:15     Zakooczenie spotkania



Spotkania w ramach Akademii

 6 marca 2010 „The basics”

 20-21 marca 2010 warsztaty „Why Intellectual 

Property could be overrated?”

 maj 2010 „Putting it all together” (?)

Spotkania odbywają się w Auli na  Wydziale Inżynierii 

Materiałowej PW (ul. Wołoska 141)



Warsztaty „Why Intellectual Property 
could be overrated?”

20-21 marca 2010, Wydział Inżynierii Materiałowej PW

Zarządzanie własnością intelektualną stało się ostatnio w Polsce modnym tematem spotkao i 
konferencji, gdzie prawie wszyscy uczestnicy mogą utwierdzid się w przekonaniu, że 
rzekome polskie zapóźnienie w tym zakresie jest bardzo dobrym uzasadnieniem braku 
innowacyjnych przedsięwzięd wysokich technologii.

Ten trwający do dwóch dni warsztat ma za zadanie pokazad z nowej perspektywy problem 
własności intelektualnej.  Temat zostanie przedstawiony przy szczególnym uwzględnieniu 
dwóch obszarów - ICT i biotechnologii. Swoją wiedzą i doświadczeniem będą się dzielid 
specjaliści z Polski i z Wielkiej Brytanii, którzy osiągnęli sukces tworząc nowe 
przedsięwzięcia wysokich technologii.

Przykładowi goście:

- Jack Lang , Computer Laboratory, University of Cambridge

- Chris Hirsz, Patent Attorney, HLBBShaw

- Roland Kozlowski, CEO Lectus Terapeutics, Babraham Institute

- Maciej Wieczorek, CEO Mabion



Zasady:

• Rejestracja nie jest obowiązkowa, ale…

…przy rejestracji rozdawane są kupony obiadowe

• Dla osób chcących uzyskać dyplom ukończenia 

Akademii, konieczne jest:

– Obecność na wykładzie i potwierdzenie tego wpisem

na listę poranną i wieczorną
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UWAGA – Mocno zachęcamy do udziału w grze VCR



 Strona WWW : 

www.CambridgePYTHON.pl/Akademia

Będą tam dostępne:

- prezentacje z wykładów

- aktualności dotyczące Akademii

 Kontakt: 

akademia@CambridgePYTHON.pl

http://www.cambridgepython.pl/Akademia
mailto:akademia@CambridgePYTHON.pl

