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Geneza nazwy i cele CP

CAMBRIDGE 

 Silicon Fen

 Sieci społeczne, kapitał 

społeczny

„How can I help you?”

http://www.britishembassy.pl/


PYTHON ? 

 Incubation 

(po polsku „inkubacja”)

PROBLEMY

 Pythoning  

(po polsku …?)

Geneza nazwy i cele CP

http://www.britishembassy.pl/


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?”)

Geneza nazwy i cele CP

http://www.britishembassy.pl/
http://www.entrepreneurs.jbs.cam.ac.uk/


Geneza nazwy i cele CP
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Konkurs „Wiesz, Wymyśl, Wygraj”

http://www.britishembassy.pl/


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)

http://www.britishembassy.pl/
http://www.entrepreneurs.jbs.cam.ac.uk/


Menu w najbliższym czasie

 październik 2008:

15.10 Barbara Nowakowska (PSIK)                 

"Finansowanie przedsięwzięć high-tech za pomocą 

venture capital"

22.10 Kamil Kulesza (CP) TBA 

29.10 Jack Lang (University of Cambridge)

„A guide to Entrepreneurship”

 po październiku - TBA, przykłady z 2007 na stronie: 

www.CambridgePYTHON.pl/wyklad

http://www.britishembassy.pl/
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Sprawy organizacyjne

 wsparcie zespołu CP (the Cambridge way): 2-3 ochotnicy 

(zaliczenie !) 

 sale otwieramy o 1400, wykład 1415

 wpis na listę = „good British academic practice”

 zaliczenia i prace domowe: obecności - 10/x, gdzie x~15; 

prace domowe - 5/y, gdzie y~7 

 kontakt: wyklad2008@cambridgepython.pl (od 

10.10.2008) 

http://www.britishembassy.pl/


Praca domowa (dla chętnych)

 nazwa pliku: Potiomkin_imie_nazwisko_101008.txt 

 znaczenie nazwa pliku, bez polskich znaków, tekst wew. ANSI  

 Zadania: 

1. Przeczytać: J. Marcinkowski, K. Kulesza „Uniwersytet Potiomkinowski obiecuje 

innowacje ”, Rzeczpospolita, 18.04.08 

2. Przeczytać: Edwin Bendyk „Przekłuć ten balon” - rozmowa z prof. Leszkiem 

Pacholskim, Polityka, 30.09.08

3. Przeczytać: ewentualne inne teksty wg. uznania

4. Napisac krótki esej (rekomendowana 1 strona) 

„O innowacyjności w skansenie, czyli dlaczego polska nauka i szkolnictwo 

wyższe nie odpowiadają potrzebom nowoczesnej gospodarki”

termin 10.10.08, 23:23, adres:  wyklad2008@cambridgepython.pl

http://www.britishembassy.pl/


„How can we help you?”

zapraszamy na nasz serwer:


