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Grzegorz Studziński 
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w projekcie MNiSW  



PRZEWAGA TECHNICZNA 

Ciągle zmieniające się otoczenie gospodarcze 
wymaga nieustannego doskonalenia prowadzonej 
działalności oraz przewidywania kroków, jakie 
wykona konkurencja. Jedną z możliwości 
wypatrywania, osiągania i utrzymywania przewagi 
konkurencyjnej jest ścisła współpraca  
z jednostkami naukowymi. 



Plan Prezentacji 

1. Zadania Centrum Innowacji i Transferu 
Technologii; 

2. Rola centrum; 

3. Bazy ekspertów, technologii, laboratoriów; 

4. Komercjalizacja; 

5. Metodyka transferu technologii. 

 

 

 

 



Zadania Centrum Innowacji i Transferu Technologii 
Politechniki Śląskiej 

1. Zarządzanie Własnością Intelektualną Uczelni; 

2. Nawiązywanie współpracy z przemysłem; 

3. Realizacja projektów własnych; 

4. Przedsięwzięcia B+R; 

5. Promocja i działania marketingowe; 

6. Zarządzanie bazą zapytań od przedsiębiorców; 

7. Wsparcie przy aplikacji o środki zewnętrzne. 

 

 

 



Zarządzanie własnością intelektualną Uczelni 
 

• reprezentowanie Uczelni przez Rzecznika Patentowego w zakresie ochrony 
własności przemysłowej Uczelni przed Urzędem Patentowym; 

 

• doradztwo w sprawach ochrony własności przemysłowej;  

 

• zawieranie umów w zakresie ochrony własności intelektualnej umów 
licencyjnych, umów o wspólności prawa do patentu, umów know-how oraz 
umów dotyczących programów komputerowych; 

 

• przyjmowanie zgłoszeń dóbr intelektualnych; 

 

 

Rola Centrum 



Rola Centrum 
Nawiązywanie współpracy z przemysłem 

 

• licencjonowanie przenoszenie praw do Własności Intelektualnej pracowników 
Uczelni na przedsiębiorstwo; 

 

• negocjowanie warunków podejmowanych umów; 

 

• obsługa administracyjna działań związanych z WI; 

 

• poszukiwanie wykonawców dla zleceń prac typu NB lub prac Usługowych w 
tym opinii, ekspertyz;  

 



Przedsięwzięcia B+R 
 

• poszukiwanie partnerów do realizacji wspólnych projektów; 

• wspólne aplikowanie o środki zewnętrzne w tym NCBIR, PARP, POIR, POWER, 
RPO;  

• aktywne zwiększanie dochodów z tytułu realizowanych prac na zlecenie 
przemysłu; 

 

Rola Centrum 



Promocja 
 

• prezentacja i promocja rozwiązań technicznych opracowanych na Politechnice 
Śląskiej; 

 

• rozwój przedsiębiorczości akademickiej; 

 

• uczestnictwo w targach branżowych; 

 

• organizacja konferencji, warsztatów i spotkań z przedsiębiorstwami. 

 

 

 

Rola Centrum 



Nauka - Biznes 

Sprzedaż 
technologii 

Badania i 
ekspertyzy 

Opinie o 
innowacyj

ności 

Projekty 
badawczo-
wdrożenio

we 

Doradztwo 
technologi

czne 















Komercjalizacja 

Patenty 

Know-how 

Aparatura 

Przekazywanie praw do korzystania z patentów 

zgłoszonych do ochrony przez pracowników Politechniki 

Śląskiej; 

 

Przekazywanie praw w drodze licencji do korzystania  

z wyników przekazanych do ochrony w ramach  

„know – how”; 

 

 

Realizacja prac usługowych oraz prac NB z 

wykorzystaniem aparatury laboratoryjnej 



Metody przenoszenia praw 

Sprzedaż 
patentu 

Licencja 
wyłączna 

Licencja 
niewyłącz

na 



Więcej informacji… 

http://www.citt.polsl.pl/content/files/Katalog_technologii/CALOSC.pdf
http://www.citt.polsl.pl/content/files/Katalog_technologii/Oferta_technologiczna.pdf
http://www.citt.polsl.pl/content/files/Katalog_technologii/Oferta_badan_ i_ekspertyz.pdf
http://www.citt.polsl.pl/content/files/Katalog_technologii/Wspolpraca_badawczo_rozwojowa.pdf


                                                  

CENTRUM INNOWACJI  
I TRANSFERU TECHNOLOGII 
Politechnika Śląska 
 
44-100 Gliwice 
ul. Stefana Banacha 7 
Tel.: 32 400 34 00,  
e-mail: citt1@polsl.pl,  

Kontakt:  
Grzegorz Studziński 
Broker  Innowacji MNiSW 
 
Tel.: 32 400 34 03 
e-mail: 
grzegorz.studzinski@polsl.pl 
http://www.citt.polsl.pl/ 
 
 

mailto:grzegorz.studzinski@polsl.pl


Dyskusja 



PROJEKT GECONII 

dr hab. inż. Joanna Polańska, prof. nzw. W Politechnice Śląskiej 



Dyskusja 



PROGRAM HORIZON 2020 

mgr inż. Katarzyna Markiewicz Śliwa 



Dyskusja 



Przerwa kawowa 



DZIEŃ Z PRACODAWCĄ 

mgr inż. Aldona Rosner 



Dzień z Pracodawcą - umożliwienie pracodawcom współpracującym z Wydziałem 

AEi do podjęcia działań edukacyjno-promocyjnych.  

prowadzenie wykładów i warsztatów otwartych.  

forma interaktywna lub forma warsztatowa 

aktywny udział studentów w zajęciach (ok. 30 osób) dla Informatyki:  
 
 praca nad "żywym" programem/projektem/aplikacją, aktywne projektowanie, kodowanie, 

debugowanie i testowanie tworzonego projektu przez studentów.  
 tworzenie realnego kodu – np. Modułu istniejącego oprogramowania/aplikacji  
 Praca zespołowa nad jednym projektem, np.: 
 Coding Dojo 

Zajęcia prowadzone przez praktyków  
 zaznajomienie studentów z praktycznymi aspektami tworzenia oprogramowania lub innymi 

praktycznymi aspektami pracy informatyka/automatyka/elektronika.  

 



W trakcie wykładów istnieje możliwość krótkiej prezentacji 
przedsiębiorstwa:  

rozłożenia stanowiska promocyjnego firmy w centralnym punkcie Wydziału; 

prezentacja firmy; 

 rodzaje realizowanych projektów;  

 wykorzystywane technologie; 

 prezentacja oferty praktyk i staży; 

 prezentacja charakterystyki zatrudnianych absolwentów (jakie kierunki i specjalizacje); 

 wskazanie ścieżki kariery – przedmioty obieralne, kursy, warsztaty, szkolenia 

 

 

 

 

Dzień z Pracodawcą - umożliwienie pracodawcom współpracującym z Wydziałem 

AEi do podjęcia działań edukacyjno-promocyjnych.  



Promocja wydarzenia na stronach: 
 

 Wydziału 

 Forum Pracodawców 

 Platforma Zdalnej Edukacji 

 Facebook wydziałowy 

 newsletter Politechniki Śląskiej. 
 

Oraz: 

 na telewizorach rozmieszczonych w centralnych miejscach wydziału. 

 w gablotach. 
 



Stałe okno czasowe: 

w semestrze letnim 2014/2015:  

 każda środa w godzinach od 12.00 do 16.00. 

 

Wolne terminy  

 kalendarium wydarzeń:   

 (Google Calendar: ForumPracodawcow.AEI.PolSl) 
 
http://forumpracodawcow.aei.polsl.pl/index.php/kalendarium
/month.calendar/2015/02/02/- 

http://forumpracodawcow.aei.polsl.pl/index.php/kalendarium/month.calendar/2015/02/02/-
http://forumpracodawcow.aei.polsl.pl/index.php/kalendarium/month.calendar/2015/02/02/-
http://forumpracodawcow.aei.polsl.pl/index.php/kalendarium/month.calendar/2015/02/02/-


Semestr zimowy 2014-2015 

Łącznie:  44 h zegarowe 



Cel:  

- podnoszenie kwalifikacji zawodowych studentów i ich wartości na rynku 
pracy 

- szybkie przyswojenie wiedzy z wybranego, zwykle wąskiego zakresu wiedzy.  

 

Forma: 

- krótsze, intensywne spotkania 

- Bardziej sformalizowana forma niż DzP, mniej niż przedmioty obieralne 

 

Dla kogo: 

- Dla studentów Wydziału AEiI 

- Dla pracowników Wydziału AEiI 

- Dla pracowników przedsiębiorstw (kursy prowadzone przez pracowników 
Wydziału) 
 



Organizacja uruchomienia kursu/szkolenia: 

1.       Zgłoszenie tematu kursu/szkolenia poprzez portal  

 forumpracodawcow.aei@polsl.pl 

2.       Ustalenie warunków formalnych: 

- terminu 

- liczby godzin 

- zakresu merytorycznego,  

- grupy docelowej 

- liczby uczestników. 

mailto:forumpracodawcow.aei@polsl.pl


Organizacja uruchomienia kursu/szkolenia: 
 

3. Rekrutacja uczestników (zapisy mogą się odbywać przez Platformę 

Zdalnej Edukacji) 

4. Przeprowadzenie testu kompetencyjnego kwalifikującego do udziału w 

kursie. [opcjonalnie] 

5. Podpisanie umów z uczestnikami kursu. [opcjonalnie] 

6. Przeprowadzenie kursu. 

7. Przeprowadzenie egzaminu/testu kompetencyjnego mającego na celu 

wystawienie oceny uczestnikom [opcjonalnie] 

8. Wystawienie certyfikatu przez firmę dla uczestników kursu 

poświadczających zdobytą wiedzę. 

 





Dyskusja 



PRZEDMIOTY OBIERALNE 

dr inż. Krzysztof Tokarz 



Cel: 

Umożliwia zapoznanie studentów z praktycznymi aspektami wybranych 
przedmiotów oraz na efektywne łączenie wiedzy teoretycznej z 
przedstawianymi realnymi problemami pracy w wybranym obszarze. 

 

Dla kogo: 

studentów ostatnich semestrów studiów I-go oraz II-go stopnia.  

 

Forma: 

- współprowadzenie przez nauczycieli akademickich oraz praktyków (tj. 
pracowników przedsiębiorstw) 



Organizacja/uruchomienie przedmiotu obieralnego: 
a 
1.  Skierowany dla wybranego kierunku i stopnia studiów  
(inżynierskie czy magisterskie).  

 
2.  Zakres merytoryczny nie może powielać tematyki w ramach innych 
przedmiotów dla danego kierunku studiów.  

 plany studiów: http://inf.polsl.pl/index.php/plany-studiow  

 plany studiów dla kierunku makrokierunek (czyli elektronika + automatyka 
+ informatyka, studia prowadzone w języku angielskim):  

 http://platforma.polsl.pl/rau1/course/view.php?id=411&username=guest 

 

 
 

http://inf.polsl.pl/index.php/plany-studiow
http://inf.polsl.pl/index.php/plany-studiow
http://inf.polsl.pl/index.php/plany-studiow
http://platforma.polsl.pl/rau1/course/view.php?id=411&username=guest


Organizacja/uruchomienie przedmiotu obieralnego: 
 

3.  Określenie liczby godzinna przykład 30h (wykład + laboratorium)  

4.  Forma zajęć: wykłady i laboratoria 

 możliwość wykładu interatywnego oraz warsztatowej formy laboratorium) 

 Zainteresowanie zajęciami ukierunkowane na praktyczne zdobywanie 
nowej wiedzy 

5.  Opracowanie tzw. Sylabusa - karta przedmiotu: 

 Metody I forma prowadzenia zajęć 

 Cel zajęć 

 Literatura 

          ( przykład: http://platforma.polsl.pl/rau2/mod/folder/view.php?id=10705) 
6.  Akceptacja Sylabusa przez Dyrektora ds. Dydaktyki w poszczególnym 
instytucie 
 
 

http://platforma.polsl.pl/rau2/mod/folder/view.php?id=10705


Harmonogram zgłaszania przedmiotów obieralnych: 
 
 

1.       Do 31-go marca 
zgłaszanie tematów przedmiotów obieralnych. 
 
2.       Do 15-go kwietnia 
akceptacja przedmiotów przez Dyrektora ds. Dydaktyki 
 
3.       Maj  
wybieranie przedmiotów obieralnych przez Studentów. 
 
4.       Czerwiec 
informacja o tym jakie przedmioty zostały uruchomione. 
 



Przedmioty obieralne na kierunku Informatyka są wybierane: 
 
dla I-go stopnia studiów (inżynierskie - 7 semestrów, rozpoczynąj 
od semestru zimowego, czyli od października): 

-P.O. jest na 7-mym semestrze (zimowy), wymiar 30h 
dydaktycznych (1h=45 minut) 
 
dla II-go stopnia studiów (magisterskie - 3 semestry, 
rozpoczynając od semestru letniego, czyli od marca) 

- P.O.są na 2-gim semestrze (czyli zimowym), wymiar 60h 
dydaktyczych 

 
 
 

 



Organizacja c.d. 
 

5.       Październik – styczeń  

Realizacja przedmiotów obieralnych zdefiniowanych na semestr zimowy (np. dla 
kierunku Informatyka). 

 
6.       Luty – sesja egzaminacyjna  

zaliczenie przedmiotów przez studentów (projekt/kolokwium/egzamin), 
wystawienie ocen przez prowadzących. 

 
7.       Marzec – czerwiec 

Realizacja przedmiotów obieralnych zdefiniowanych na semestr letni. 

 
8.       Czerwiec oraz wrzesień 

zaliczenie przedmiotów przez studentów (projekt/kolokwium/egzamin), 
wystawienie ocen przez prowadzących. 

 



Promocja przedmiotów obieralnych wśród studentów: 
 
1.       Przedstawienie krótkiej prezentacji (np. przed jakimś wykładem 
studentów). 
 
2.       Rozwieszenie plakatów. 
 
3.       Informacje na Platformie Zdalnej Edukacji oraz na portalu Forum 
Pracodawców. 
 
4.       Wystąpienie w ramach Dnia z Pracodawcą – poprzez przedstawienie 
kilku wykładów studenci mieliby okazję na poznanie Państwa firmy – jej 
profilu oraz sposobu prowadzenia zajęć. W ramach wystąpienia istnieje 
możliwość poświęcenia kilku minut na promocję przedmiotu obieralnego.  
 
Zgłoszenia propozycji przedmiotów: 
forumpracodawcow.aei@polsl.pl  
 

mailto:Forumpracodawcow.aei@polsl.pl


vs. 
Kursy I Szkolenia 

 
 

Przedmioty Obieralne 
1.  Elastyczność 

2.  Większe szanse na znalezienie odpowiedniej liczby 
osób jaką chcieliby Państwo przeszkolić.  

(kurs jest otwarty dla wszystkich a nie dla wybranego 
kierunku i stopnia studiów).  

3.  Gdy wymagana wstępnej wiedzy niezbędnej do 
odbycia kursu/szkolenia: 

- test kompetencyji kwalifikujący do udziału w kursie. 
(możliwość formy elektronicznej - Platforma Zdalnej Edukacji. 

4. Frekwencja 

 – możliwość podpisania umów z uczestnikami kursu. 

5.  Może być prowadzony: 

- W całości przez pracowników firmy 

- W całości przez pracowników Wydziału 

- W podziale godzin między pracowników firmy oraz 
pracowników Wydziału 

 

Zalecenie: 

Opcja kursu gdy realizacja w całości przez 

pracowników firmy lub w całości przez pracowników 
Wydziału 

1.  Sformalizowany 

2. Ukierunkowany dla wybranego kierunku I stopnia 
studiów,: 

- zapewnia wstępną wiedzą (zgodną z 
Programem Studiów dla wybranego kierunku) 

- zapewnia frekwencję (przedmiot obowiązkowy) 

3. Wykład musi być prowadzony przez osobę z 
tytułem naukowym doktora (może to być 
pracownik firmy o ile posiada taki tytuł) 

 

Zalecenie: 

Opcja przedmiotu obieralnego w przypadku 

realizacji całości przez pracowników Wydziału lub 

podziale godzin między pracowników firmy I 

Wydziału 



Dyskusja 



PROJEKTY MENTORSKIE 
STAŻE 

dr inż. Krzysztof Tokarz 

mgr inż. Aldona Rosner 

dr hab. inż. Damian Grzechca 



Cel  
- wzmocnienie umiejętności miękkich w zakresie pracy zespołowej: 

 komunikacji,  

 rozwiązywania konfliktów,  

 podziału pracy,  

 harmonogramowania 

 zorientowania na cel,  

- przybliżenie studentom procesu pracy w środowisku przemysłowym 

 



Forma 
- realizacja projektu praktycznego, 

- zgłoszenie tematu przez środowisko interesariuszy 
zewnętrznych: 

 przemysł, organizacje NGO, samorządy). 

- realizacja w 3-6 osobowych grupach studentów 

- realizacja pod opieką: 
 mentora akademickiego  - osoba z doświadczeniem dydaktycznym 

 mentora przemysłowego - wywodzącego się ze środowiska 
przemysłowego, z doświadczeniem w pracy w przemyśle.  

- część projektu pod opieką mentora przemysłowego jest 
realizowana w przedsiębiorstwie. 



Dla kogo: 
Obecnie: 

 Projekt ZIP – Zotań Inżynierem Przyszłości (kierunek 
Informatyka) 

 Projekt ZKZEiT –  (kierunek Elektronika I Telekomunikacja) 

 

Planowane: 

 Kontynuacja działania dla kolejnych roczników studentów 
kierunku Informatyka oraz Elektronika I Telekomunikacj 



• Realizowany na kierunku: Informatyka 

• Rocznik rekrutacji: 2012 (obecny 3 rok 
studiów) 

• Program Operacyjny Kapitał Ludzki 

• 4.1.2. Zwiększenie liczby absolwentów kierunków o kluczowym 
znaczeniu dla gospodarki opartej na wiedzy 

• Wartość dofinansowania: 5 463 619,20 zł 
Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego 



-   Realizacja projektów w 3-6 osobowych grupach 

-   112 uczestników (studentów) projektów mentorskich 

- 15 uczestniczących firm 

- 44 mentorów  (15 akademickich i 29 przemysłowych) 

- 43 zrealizowanych tematów,  w ramach 91 projektów 

- 16 tematów będzie kontynuowana na obecnym semestrze 

- większość realizowana przez przynajmniej 2 semestry, niektóre nawet przez 4 
semestry 

- Liczba godzin:  60h na / temat dla obu mentorów (po 30h dla każdego 
mentora) – łącznie 5400h! 

- Wartość inwestycji w dane działanie: ponad 600 tys. zł (ponad 10% wartości 
projektu!) 

 



Projekty mentorskie (2013-2015) 



 przykłady wdrożeń 

Towarzystwo Pomocy  Brata Alberta 
 

Opracowanie przy pomocy aplikacji google, formularzy umożliwiających 

składanie sprawozdań z działalności jednostki przez internet  

 

Stworzenie internetowego systemu komunikacji w ramach minimum 60 

podzespołów i maksymalnie 1500 użytkowników w jednostce 



 przykłady wdrożeń 

 

Rozwój wysoko dostępnej aplikacji webowej pozwalającej na 
zarządzanie danymi medycznymi 

 

Rozwój wysoko dostępnej aplikacji webowej wspomagającej 
pracę terapeuty dziecka autystycznego 

 
 

 



Możliwości kontynuacji: 
 

– W ramach dydaktyki podstawowej: 
• Programowanie 

– C++ 
– .Net 
– Java 
– inne 

• Bazy danych 
• Projektowanie systemów komputerowych 
• Systemy mikroprocesorowe 
• Bezpieczeństwo sieci 
 

– W ramach kolejnych projektów 
– Ustalenie warunków własności intelektualnej – ustalane 

indywidualnie 



Staże: 

- Krajowe 

- Zagraniczne 

- Minimum 3 miesięczne 
(480h) 

Praktyki: 

- Krajowe 

- Zagraniczne 

- Minimum 1 miesiąc (160h) 

Liczba miejsc: 
Edycja 2014:  

- 39 staży (w tym 6 zagranicznych) I 
ponad 20 praktyk 

 

Edycja 2015:  

- 30 staży (w tym 4 zagraniczne) 

Łącznie:  

- 69 staży (w tym 10 zagranicznych) i 
ponad 20 praktyk 

Liczba firm uczestniczących w działaniu: 

Edycja 2014: ponad 23 firmy złożyło oferty 
z tego w 15 firmach odbyły się staże I 
praktyki 

Edycja 2015:  18 firm krajowych oraz 2 
zagraniczne 

 

 

 



Staże zagraniczne (2014) 



Staże i praktyki krajowe (2014) 



Edycja 2015: 

 Ponad 100 ofert staży 

 Ponad 50 ofert praktyk 

 Większość firm z zeszłego roku, co potwierdza 
jakość studentów oraz programu stażowego 
 

Terminarz oraz procedura przyjęcia studenta/studentki na 
staż/praktykę: 

 Luty - zbieranie tematów staży i praktyk 

 Początek marca - tematy pojawią się na stronie www projektu ZIP 

 11 Marca podczas Forum Pracodawców Firmy mogą prezentować tematy 
podczas części targowej i/lub także w trakcie prezentacji w auli 



Terminarz oraz procedura przyjęcia studenta/studentki na 
staż/praktykę: 

 

 Od  12 marca - zapisy studentów na wybrany temat,  
student może wybrać maksymalnie 3 tematy stażu 
 Rekrutacja stażystów/praktykantów spośród zgłoszonych kandydatur. 

Rekrutację przeprowadza Firma zgłaszająca temat  
Sposób rekrutacji: rozmowa kwalifikacyjna, test, zrobienie małej aplikacji, 

itp.)  
Dokumenty (określa firma), np.: CV, wykaz realizowanych projektów, udział w 

warsztatach itp. 
 Informacja nt. wyników rekrutacji 
 Podpisanie umowy w przypadku pozytywnego wyniku rekrutacji 
 Odbycie stażu/praktyki przez studenta/studentkę 
 Złożenie przez Firmę i stażystę/praktykanta wszystkich dokumentów 

(sprawozdań, list obecności, itp.) 
 



 
 

 Kierownik Projektu: 

 Aldona Rosner 

 
 Asystent Kierownika Projektu: 

 Monika Adler 

 
 Specjalista ds. Projektów 

mentorskich, staży, szkoły letniej 
oraz projektów mentorskich: 

 Przemysław Majorczyk 

 

 Specjalista ds. Finansów 

 Krzysztof Neldner 

Kontakt: 
 

Wydział Automatyki, Elektroniki I 
Informatyki 

Biuro Projektu ZIP 

Pokój 512A 

Ul. Akademicka 16 

44-100 Gliwice 

 

zip_biuro@polsl.pl 

 

tel.: 32 237 2223 
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ZKZEiT – Zwiększenie kompetencji zawodowych 
studentów na kierunku  

Elektroniki i Telekomunikacji  
Politechniki Śląskiej w Gliwicach 



Projekt pn. „ZKZEiT – Zwiększenie kompetencji zawodowych studentów na 
kierunku Elektroniki i Telekomunikacji Politechniki Śląskiej w Gliwicach” 
współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu 
Operacyjnego Kapitał Ludzki: 

 

Priorytet IV Szkolnictwo wyższe i nauka,  

Działanie 4.1. Wzmocnienie i rozwój potencjału dydaktycznego uczelni oraz 
zwiększenie liczby absolwentów kierunków o kluczowym znaczeniu dla 
gospodarki opartej na wiedzy,  

Poddziałanie 4.1.1. Wzmocnienie potencjału dydaktycznego uczelni. 

 

Nr umowy o dofinansowanie: POKL. 04.01.01-00-073/14  



Cele projektu: 

Cel główny: Wzmocnienie działań kompetencji 
oczekiwanych przez pracodawców od 

kandydatów do pracy poprzez praktyczne 
przygotowanie 90 studentów kierunku EiT do 

wymagań rynku pracy do 30.09.2015r.  
(w tym S1: 53 mężczyzn i 2 kobiety; S2: 33 

mężczyzn i 2 kobiety). 



Cele szczegółowe:  
1. Wzmocnienie umiejętności praktycznych (kompetencji analitycznych w 

środowisku nowoczesnych technologii) 32 studentów poprzez realizację 
programu mentorskiego do 30.09.2015r.  

2. Wzmocnienie kompetencji zawodowych u 72 studentów poprzez realizację 
programu staży oraz certyfikowane szkolenia 

3. Wzmocnienie zaangażowania 5 pracodawców (wzmocnienie kompetencji w 
zakresie przedsiębiorczości) w proces kształcenia studentów kierunku EiT do 
30.09.2015r. 

4. Wzmocnienie kompetencji miękkich (interpersonalnych) oraz kompetencji w 
zakresie przedsiębiorczości 32 studentów do 30.09.2015r. 



WSPARCIE W RAMACH PROJEKTU:  
1. Warsztaty z komunikacji interpersonalnej i pracy zespołowej oraz warsztaty z 

przedsiębiorczości. 

2. Szkolenia certyfikowane, w tym m.in. szkolenie CISCO wraz z egzaminem CCNA, 
LabVIEW wraz z egzaminem CLAD, SEP do 1kV, Altium Designer. 

3. Realizacja projektów mentorskich. 

4. Realizacja programu staży. 

Wsparcie w ramach projektu przewidziane jest dla studentów 7 semestru studiów 
inżynierskich na kierunku EiT (którzy następnie kontynuują kształcenie na 1 semestrze 
studiów magisterskich), a także studentów 2 i 3 semestru studiów magisterskich 
uzupełniających. 



PROJEKTY MENTORSKIE:  
Celem projektów mentorskich jest realizacja projektów praktycznych zgłoszonych 
przez środowisko przemysłowe w kilkuosobowych grupach (3-6 osób) pod opieką 
mentora akademickiego i mentora przemysłowego. Wymiar czasowy jednego projektu 
mentorskiego to 120 godzin dydaktycznych na projekt w tym po 60 godzin na każdego 
z mentorów. 

Uczestnicy projektów mentorskich przed przystąpieniem do nich odbyli warsztaty  
z komunikacji interpersonalnej i pracy zespołowej oraz  warsztaty z przedsiębiorczości. 

 



REALIZACJA STAŻY:  
W ramach projektu zaplanowano realizację 35 staży zawodowych  w tym: 

1. Staże krajowe dla 29 osób, staż w wymiarze 320 godzin po 8 godzin pracy na dzień, 

2. Staże zagraniczne dla 6 osób, staż w wymiarze 320 godzin po 8 godzin pracy na dzień. 

 

Planowany termin realizacji staży zawodowych: 

1. Staż krajowy planowany jest w terminie od 01 maja 2015r. do 31 sierpnia 2015r.  

2. Staż zagraniczny planowany jest w terminie od 19 czerwca 2015r. do 31 sierpnia 2015r. 

Realizacja staży zawodowych nie może kolidować z zajęciami programowymi studentów  

w ramach roku akademickiego. 

 

 



REALIZACJA STAŻY:  
1. Każdy uczestnik stażu otrzymuje stypendium stażowe finansowane w ramach 

projektu „ZKZEiT”, pracodawca nie ponosi żadnych kosztów związanych  
z wynagrodzeniem dla stażysty. 

2. W ramach projektu przewidziano również wynagrodzenie dla opiekuna stażysty 
(na jednego opiekuna stażysty przypada średnio dwóch stażystów). 

3. W ramach projektu podpisywane jest porozumienie Organizatora z Pracodawcą 
dotyczące realizacji staży krajowych bądź zagranicznych. 

4. Organizator podpisuje również umowę ze Stażystą, która reguluje jego obowiązki 
w ramach realizowanego stażu. 

 

 

 

 



REALIZACJA STAŻY:  
1. Na stronie www.zkzeit.aei.polsl.pl dostępny jest Regulamin stażu wraz z 

załącznikami, w którym omówione są szczegóły dotyczące realizacji staży. 

2. Regulamin wraz z załącznikami dostępny jest również w Biurze Projektu 
„ZKZEiT” na Wydziale AEI ul. Akademicka 16 pok. 811  

3. Biuro projektu przyjmuje zgłoszenia zainteresowanych Pracodawców, 
którzy umożliwią studentom realizację staży zawodowych. 
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DANE KONTAKTOWE:  
1. Kierownik projektu: dr hab. inż. Damian Grzechca,  

telefon: 32 2372717; e-mail: Damian.Grzechca@polsl.pl 

2. Biuro Projektu ZKZEiT: Wydział AEI ul. Akademicka 16 pokój 811,  
telefon 32 2371528. 

      Biuro dostępne jest od poniedziałku do piątku w godzinach 8.30 – 14.30. 

3. Specjalista ds. monitoringu, organizacji szkoleń, staży i projektów 
mentorskich:  

       Natalia Kowalska-Sójka, telefon 32 2371528, e-mail: Natalia.Kowalska-
Sojka@polsl.pl 
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Dyskusja 



PRACE DYPLOMOWE 
 

dr inż. Krzysztof Tokarz 

mgr inż. Grzegorz Studziński 

https://pd.aei.polsl.pl 
 



Rozbudowa Systemu 

Projekt rozbudowy systemu zgłaszania prac 
dyplomowych realizowanych na Wydziale AEiI, 
pod kątem, poprawy funkcjonalności oraz 
możliwości przyszłej komercjalizacji najlepszych 
prac w odniesieniu do osiągniętych przez studenta 
efektów. 



Dodawanie 
tematu 

 

Określenie 
zapisu na 
temat: 

- przez 
studenta 

- Lista 
kandydatów 



Akceptacja tematu 



Przyporządko-
wanie 
promotora 



Pozostałe zmiany* dla konta Firma: 
 Przenoszenie tematu na kolejny rok; 

 Zniesienie konieczności określania kierunku 
studiów przy dodawaniu tematu; 

 Zniesienie konieczności wprowadzania planu 
pracu; 

 Dodanie formy zapisu na temat (przez studenta 
lub przez firmę); 

 Sugerowanie promotora. 
 

* Obecnie system jest przenoszony na nowy serwer, nie wszystkie zmiany są już 
widoczne 



Zmiany organizacyjne z punktu widzenia 
Wydziału: 

 Proponowanie tematu promotorowi; 

 Przypisanie tematu do promotora; 

 Wybór jednego tematu z firmy przez różne 
instytuty: 

• Późniejsze uszczegółowie tematu dla kilku zakresów 
tematycznych 

 Dodanie opcji komercjalizacji rozwiązania 
powstałego w ramach pracy dyplomowej 



 Procedura realizacji tematu PD przy współpracy z Biznesem: 
1. zarejestrowanie firmy w systemie PD;  
2. zgłoszenie tematu w systemie PD; 
3. przyjęcie tematu przez Instytut Naukowy (Dyrektor ds. Dydaktyki); 
4. wyznaczenie promotora pracy (Dyrektor ds. Dydaktyki) lub samodzielne 

przyjęcie tematu przez promotora;  
5. przypisanie studenta do tematu / lub zapisanie się studenta na temat; 
6. uznanie wyników pracy dyplomowej studenta za interesujące   

z rynkowego punktu widzenia; 
 



Projekt Pilotażowy 
 
Projekt ma na celu podjęcie próby zainteresowania rynku efektami prac inżynierskich  
i magisterskich najlepszych studentów Wydziału AEiI, 

 
 analiza potencjału prac dyplomowych realizowanych na Wydziale, 

 

 realizacja prac we współpracy z przemysłem,  
 

 wdrażanie efektów rozwiązań do przedsiębiorstw oraz ich weryfikacja  
we współpracy z Uczelnią, 

 

 wcześniejsze uregulowanie praw własności w stosunku do wyników  
osiągniętych przez studenta,  

 

 podejmowanie prób komercjalizacja efektów pracy studentów pod patronatem 
Politechniki Śląskiej, 

 

 zachęcanie do odpłatnego lub nie odpłatnego przekazywania wyników 
najciekawszych prac dyplomowych we współpracy z Wydziałem. 



Eksploatacja 
 

 Poza przewidzianymi przez przepisy szczególnymi przypadkami eksploatacja 
 prac magisterskich, czy doktorskich przez jednostkę przyznającą stopnie lub 
 tytuły naukowe, wymaga zawarcia z twórcą odpowiedniej umowy – umowy 
 licencyjnej albo przenoszącej autorskie prawa majątkowe.  

 
Kwestia ta wymaga zawsze odrębnej analizy w kontekście poszczególnych 
przypadków. 

 
 
 
 

Źródło:  Monografie Fundacji Rektorów Polskich: „Raport o zasadach poszanowania autorstwa w pracach 
dyplomowych oraz doktorskich w instytucjach akademickich i naukowych” 



 
 

Eksploatacja 
 

 
Niemniej warunki zawierania i konstrukcja umów z twórcami w tej mierze 
powinny być tak ujęte, aby wyeliminować możliwość postawienia zarzutu 
narzucania przez uczelnie tego rodzaju obowiązku studentom i doktorantom 
oraz uzależniania, od zgody na publiczne udostępnienia dzieła możliwości 
obrony pracy magisterskiej lub doktorskiej. 

 
Uprzejmie informujemy, iż ewentualne przystąpienie studenta do procesu  
ochrony oraz późniejszej komercjalizacji jest dobrowolne. Wszelkie prawa 
autorskie do prac inżynierskich oraz magisterskich należą do studenta. 
Przedmiotem przeniesienia praw, mogą być jedynie wyniki oraz efekty 
osiągnięte w trakcie realizacji za zgodą studenta. 

 
 
 
 



Współautorstwo Promotora 

 

Współautorstwo jest kwestią faktów, toteż decyzja o tym,  
czy promotorowi pracy doktorskiej lub magisterskiej można 
przyznać status współautora  w rozumieniu Ustawy o prawie 
autorskim i prawach pokrewnych – zależy od charakteru jego 
udziału w powstawaniu pracy (magisterskiej, doktorskiej).  
Z reguły, poprawnie prowadzona opieka nad pracami 
magisterskimi i doktorskimi wyklucza taką możliwość. 

 

 



Proponowane Ścieżki 
 

1.Ścieżka 1 – umowa trójstronna 
Realizacja projektu inżynierskiego na podstawie umowy trójstronnej 
zawieranej między studentem - autorem pracy, promotorem oraz firmą 
zainteresowaną wdrożeniem wyników prowadzonych prac po uprzednim 
uregulowaniu praw własności. 

 
2.Ścieżka 2 – licencja na know – how* 
Przyjęcie do ochrony wyników/efektów uzyskanych w trakcie realizacji pracy 
magisterskiej i/lub projektu inżynierskiego po uprzednim uregulowaniu praw 
własności 

 
*Tematy: Przyjęte do ochrony 

 



 Procedura realizacji tematu PD przy współpracy z Biznesem: 
1. zarejestrowanie firmy w systemie PD;  
2. zgłoszenie tematu w systemie PD; 
3. przyjęcie tematu przez Instytut Naukowy (Dyrektor ds. Dydaktyki); 
4. wyznaczenie promotora pracy (Dyrektor ds. Dydaktyki) lub samodzielne 

przyjęcie tematu przez promotora;  
5. przypisanie studenta do tematu / lub zapisanie się studenta na temat; 
6. uznanie wyników pracy dyplomowej studenta za interesujące   

z rynkowego punktu widzenia; 
7. zgłoszenie tematu do oceny potencjału komercjalizacyjnego przez promotora 

lub studenta; 
8. ocena rezultatów pracy dyplomowej we współpracy z Brokerem, 
9. uregulowanie praw własności do pracy dyplomowej na podstawie stosownej 

umowy; 
10.obranie najlepszej formy ochrony oraz przeniesienia praw autorskich;  
11.przyjęcie umowy przez studenta, 
12.przekazanie rezultatów do przedsiębiorstwa na podstawie umowy. 

 



                                                    

WYDZIAŁ AUTOMATYKI,  
ELEKTRONIKI I INFORMATYKI 
POLITECHNIKI ŚLĄSKIEJ 
44-100 Gliwice 
ul. Akademicka 16 
Tel.: 32 400 34 00,  

Kontakt:  
Grzegorz Studziński 
Broker  Innowacji MNiSW 
 
Tel.: 32 400 34 03 
e-mail: grzegorz.studzinski@polsl.pl 



PORTAL FORUM PRACODAWCÓW 

mgr inż. Aldona Rosner 

www.forumpracodawcow.aei.polsl.pl 







Google Calendar: 
ForumPracodawcow.AEI.PolSl 



Kontakt  

http://www.polsl.pl/Wydzialy/RAu/Strony/witamy.aspx  

 

www.forumpracodawcow.aei.polsl.pl 

 

forumpracodawcow.aei@polsl.pl 

 

+48 32 237 2223 

Wydział Automatyki, 

Elektroniki I Informatyki 

ul. Akademicka 16 

44-100 Gliwice 

 

dr inż. Krzysztof Tokarz mgr inż. Aldona Rosner mgr inż. Grzegorz 
Studziński 

Prodziekan ds. Organizacji I 
Rozwoju 
Dyrektor ds. Dydaktyki w 
Instytucie Informatyki 

Koordynator Forum 
Pracodawców 
Pełnomocnik Dziekana ds. 
Zarządzania Projektami 
Kierownik Projektu ZIP 

Broker Innowacji na 
Wydziale AEiI 

p. 128 p. 512a p. 512a 

Krzysztof.Tokarz@polsl.pl Aldona.Rosner@polsl.pl Grzegorz.Studzinski@polsl.pl 



Dyskusja  
podsumowująca 


