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Geneza nazwy i cele CP

CAMBRIDGE 

Silicon Fen

Sieci społeczne, kapitał 
społeczny

„How can I help you?”



PYTHON ? 

Incubation
(po polsku „inkubacja”)

PROBLEMY

Pythoning
(po polsku …?)

Geneza nazwy i cele CP



PYTHONING 
prof. Shailendra Vyakarnam (Shail), 

Centre for Entrepreneurial Learning, Judge
Business School, University of Cambridge

model opieki pyton nad jajkami i młodymi

otoczyć nowe przedsięwzięcie 
odpowiednią siecią społeczną             
(„How can I help you?”)
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Geneza nazwy i cele CP



Konkurs „Wiesz, Wymyśl, Wygraj”



Założenia cyklu wykładów

wykorzystanie formuły z Centre for Entrepreneurial
Learning, Judge Business School, University of
Cambridge

wykłady własne + zaproszeni goście: wykład + Q&A

Hand-outs (assignments)



Menu w najbliższym czasie

październik 2007:
10.10 Barbara Nowakowska (PSIK)                 

"Finansowanie przedsięwzięć high-tech za pomocą 
venture capital"

17.10 Kamil Kulesza (CP) TBA 
24.10 Toby Moore (Imprimatur Capital Ltd)

„Who wants to be an entrepreneur? The key principles of 
forming a start-up”

31.10 TBA



Menu
… a następnie:

Prof. Włodzimierz Gogołek (UW)                 
„Fenomen Web 2.0"

Andrew Wash (Cambridge Enterprise)
„The way they do it in Cambridge”

Przedstawiciel McKinsey&Company
Przedstawiciel Enterprise Investors
Absolwent PW, który założył start-up i „wyszedł przez giełdę”

… i inni. 
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Sprawy organizacyjne

wsparcie zespołu CP, głównie studenci (the Cambridge way) 

sale otwieramy o 1400, wykład 1415

wpis na listę = „good British academic practice”

zaliczenia i prace domowe 

kontakt: wyklad2007@cambridgepython.pl 



„How can „How can wewe help you?”help you?”

zapraszamy na nasz serwer:zapraszamy na nasz serwer:


