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Studia realizowane za pośrednictwem
platformy MS Teams
Dr Małgorzata Sikora-Gaca
Słuchaczami studiów podyplomowych w
zakresie „Broker innowacji – specjalista ds.
komercjalizacji nauki” mogą zostać osoby,
które:
1. posiadają dyplom ukończenia studiów
wyższych, licencjackich, inżynierskich
lub magisterskich,
2. przystąpią do procedury kwalifikacyjnej.
Kwalifikacja na studia odbywa się na
podstawie kolejności zgłoszeń.
Rejestracja za pośrednictwem systemu IRKA.
Ponadto na adres:
Sekretariat Prodziekana ds. Kształcenia Wydziału
Nauk o Polityce
i Administracji UKW
ul. ks. J. Poniatowskiego 12
85-671 Bydgoszcz
pokój 203
należy dosłać odpis dyplomu + 1 zdjęcie.

Wymagania kwalifikacyjne od kandydatów
Warunki ukończenia studiów
podyplomowych

Opis sylwetki absolwenta studiów
podyplomowych z uwzględnienia uzyskania
kwalifikacji lub uprawnień

Kandydat posiada dyplom ukończenia
studiów wyższych, licencjackich,
inżynierskich, magisterskich.
Zaliczenie bądź zaliczenie na pozytywną
ocenę przedmiotów objętych programem
studiów.
Przedłożenie projektu dyplomowego
pozytywnie ocenionego przez prowadzącego
seminarium dyplomowe.
Prezentacja projektu dyplomowego przed
komisją egzaminacyjną.
Studia podyplomowe przeznaczone są dla
osób, które interesuje kwestia
komercjalizacji nauki oraz profesjonalne

zarządzanie wiedzą i technologią. Oferta
skierowana jest do: pracowników uczelni
wyższych – zarówno naukowych, jak i
administracyjnych, pracowników sektora
publicznego i prywatnego zainteresowanych
pozyskaniem środków na realizację grantów
badawczych z Narodowego Centrum Badań i
Rozwoju, już pracujących brokerów
innowacji, pracowników Centrów Transferu i
Technologii, pracowników ośrodków
badawczych, członków zespołów i
instytutów badawczo-rozwojowych, oraz
wszystkich tych, którzy chcą pozyskać
stosowne uprawnienia brokera innowacji –
specjalisty ds. komercjalizacji nauki.
Cykl kształcenia obejmuje 194 godziny
dydaktyczne i jest przygotowany tak aby
można było dokonać zgłoszenia
kwalifikacji rynkowej „Broker innowacji
– specjalista ds. komercjalizacji nauki” w
Zintegrowanym Systemie Kwalifikacji.
Po stronie Uniwersytetu pozostaje decyzja dotycząca
zgłoszenia w/w kwalifikacji rynkowej i ubiegania się
o uprawnienia instytucji certyfikującej, co jest
równoznaczne z możliwością przeprowadzania
egzaminu państwowego potwierdzające kwalifikacje
w zawodzie „Broker innowacji – specjalista ds.
komercjalizacji nauki” i wydawania stosowych
certyfikatów w tym zakresie.

Absolwent studiów podyplomowych „Broker
innowacji – specjalista ds. komercjalizacji
nauki” to ekspert w zakresie działalności
badawczo-rozwojowej w sektorze
publicznym i prywatnym .
Posiada wiedzę z zakresu przedsiębiorczości
akademickiej. Wie doskonale czym jest
know-how i potrafi dobrze ocenić słuszność
zastosowania danego
pomysłu/odkrycia/badania/wdrożenia w
biznesie – proof concept. Absolwent ma
świadomość jak istotny w pracy brokera jest
networking i budowanie sieci kontaktów i
powiązań między uczelniami wyższymi czy
ośrodkami badawczymi a biznesem. W
efekcie czego rozumie istotę zarządzania
innowacyjnością i rozwojem, a także potrafi
wskazać różnice między pracami
przedwdrożeniowymi, wdrożeniowymi i
badawczo-rozwojowymi. Tym samym
potrafi zarządzać procesem transferu wiedzy

i technologii umiejętnie pozyskując na ten
cel środki finansowe.
Ma świadomość jak ważna w działalności
badawczo-rozwojowej jest analiza rynkowa i
patentowa zapotrzebowania na badania
naukowe. Posiada wiedzę z obszaru ochrony
własności intelektualnej i przemysłowej, a
także w zakresie jej wyceny. Zna ścieżki
komercjalizacji. Wie, że niezwykle istotna
jest znajomość procedur związanych z
realizacją zamówień publicznych w
komercjalizacji B+R. Posiada również
wiedzę w zakresie zarządzania projektem i
rozliczania grantów, dzięki czemu potrafi
umiejętnie i kompleksowo pokierować
procesem zarządzania komercjalizacją.
Rozumie pojęcie zleconych usług
badawczych, a także potrzebę ich
odpowiedniej promocji. Potrafi zbudować
portfolio dla badań naukowych. Rozumie
istotę warsztatu pracy brokera innowacji –
specjalisty ds. komercjalizacji nauki,
szczególnie w oparciu o dobre praktyki i
laboratorium innowacji.
Tok reprezentowanych studiów
podyplomowych to autorska konstrukcja
przygotowana przez pracowników Wydziału
Nauk o Polityce i Administracji
Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego.
Słuchacz studiów podyplomowych „Broker
innowacji – specjalista ds. komercjalizacji
nauki” otrzymuje kompleksową wiedzę,
umiejętności i kompetencje w zakresie
zarządzania działalnością badawczorozwojową.
Absolwent studiów będzie przygotowany do
pracy w charakterze brokera innowacji –
specjalisty ds. komercjalizacji nauki w sferze
publicznej i prywatnej, w tym w: uczelniach
wyższych publicznych i prywatnych, firmach
prywatnych chcących rozwijać działalność
B+R, centrach transferu technologii,
ośrodkach i instytutach badawczych oraz
badawczo-rozwojowych.
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