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Bełchatowsko Kleszczowski Park Przemysłowo Technologiczny Sp. z o.o. wraz z Politechniką 

Łódzką zaprasza do udziału w projekcie: 

  

„„WWSSPPAARRCCIIEE  PPRRZZEEDDSSIIĘĘBBIIOORRCCZZOOŚŚCCII  AAKKAADDEEMMIICCKKIIEEJJ  DDLLAA  RROOZZWWOOJJUU  FFIIRRMM  SSPPIINN--OOFFFF  LLUUBB  SSPPIINN--OOUUTT  ZZ  

WWYYKKOORRZZYYSSTTAANNIIEEMM  DDOOBBRRYYCCHH  PPRRAAKKTTYYKK  IINNNNYYCCHH  KKRRAAJJÓÓWW  UUEE””  

w ramach Poddziałania 8.2.1 Wsparcie dla  współpracy sfery nauki i przedsiębiorstw 
Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 

  

��  JJeesstteeśś  ssttuuddeenntteemm,,  ddookkttoorraanntteemm,,  aabbssoollwweenntteemm  lluubb  pprraaccoowwnniikkiieemm  

nnaauukkoowwoo  --  ddyyddaakkttyycczznnyymm  PPoolliitteecchhnniikkii  ŁŁóóddzzkkiieejj??  

��  MMyyśślliisszz  oo  zzaałłoożżeenniiuu  ww  pprrzzyysszzłłoośśccii  wwłłaassnneejj  ffiirrmmyy  ssppiinn--ooffff,,  ssppiinn--oouutt??  

  

Weź udział w projekcie, którego celem jest: zwiększenie kwalifikacji i umiejętności uczestników 

projektu zamierzających rozpocząć własną działalność gospodarczą typu spin-off/spin-out, 

poprzez zdobycie wiedzy i podniesienie świadomości w zakresie korzyści płynących z 

przedsiębiorczości akademickiej.  
  

Oferujemy bezpłatne szkolenia: 
� Miejsce szkoleń - Politechnika Łódzka, 

� Zajęcia w grupach liczących po 16 osób (5 grup), 

� Każdy uczestnik ma zagwarantowane: 96 godzin szkoleń oraz 3 godziny doradztwa 

indywidualnego, 

� Bezpłatne materiały szkoleniowe, 

� Wyżywienie na szkoleniach, 

� Certyfikat ukończenia szkolenia po każdym bloku. 
 

Dodatkowo: 

� Seminaria i warsztaty prowadzone przez zagranicznych specjalistów! 

� Dla 30 osób wyjazdy studyjne do partnerów zagranicznych! 
 

Bloki tematyczne szkoleń: 

• Prawne aspekty zakładania działalności gospodarczej typu spin-off/out. 

• Finansowe aspekty zakładania i prowadzenia działalności gospodarczej. 

• Biznes plan. 

• Zarządzanie strategiczne i marketing w firmie. 

• Pozyskiwanie finansowania zewnętrznego na start działalności firm typu spin-off i spin-

out. 

• Jak pozyskać klienta? Techniki negocjacji w biznesie. 

PPuunnkktt  rreekkrruuttaaccyyjjnnyy::  

Biuro Karier Politechniki Łódzkiej 

Al. Politechniki 3a, 90 – 924 Łódź  

tel. (42) 631 21 39(42) 631 20 98 

osoba kontaktowa: Alicja Rasmus 
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FFoorrmmuullaarrzz  zzggłłoosszzeenniioowwyy  ddoo  pprroojjeekkttuu  jjuużż  wwkkrróóttccee  ddoo  ppoobbrraanniiaa  

nnaa  ssttrroonniiee  iinntteerrnneettoowwee  BBiiuurraa  KKaarriieerr  

wwwwww..bbiiuurrookkaarriieerr..pp..llooddzz..ppll  

  
 

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu 

Społecznego. 

 


