
Cykl spotkań Akademickie Piątki Przystani Nauki 
jest skierowany do Państwa - naukowców i kadry 
dydaktycznej zachodniopomorskich uczelni. 

Warsztaty 
Rozwoju 

Osobistego 
(RO)

UDZIAŁ W PROJEKCIE  JEST  

BEZPŁATNY

Warsztaty 
Innowacji 

(INNO)

Warsztaty 
Biznesowe 

(BIZ)  

Warsztaty 
Edukacyjne 

(EDU)

Zakres tematyczny warsztatów:

Przygotowaliśmy dla Państwa 
96 warsztatów i 6 webinarów.
Zajęcia realizowane będą w trakcie trzech  
semestrów, podczas których odbędzie się  
6 webinarów i 96 warsztatów obejmujących  
cztery bloki tematyczne. Każdy uczestnik może  
wziąć udział w 6 webinarach oraz w 3 wybranych 
przez siebie warsztatach.

Zadanie realizowane przez Lechaa Consulting Sp. z o.o.  w ramach projektu Pomorze Zachodnie – gdzie biznes łączy się z nauką 
finansowanego ze środków Unii Europejskiej z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-
2020. Termin realizacji 1 czerwca 2022 – 31 lipca 2023 r. 

BROSZURA INFORMACYJNA  



Udział w warsztatach umożliwi: 

WARSZTATY ROZWOJU 
OSOBISTEGO

– udoskonalenie umiejętności 
niezbędne do rozwoju osobistego 
jak i zawodowego;

– poznanie skutecznych metod 
komunikacji i autoprezentacji;

– podniesienie umiejętności realizacji 
założonych celów;

– budowanie pozycji lidera w zespole;

WARSZTATY 
INNOWACJI

– zdobycie wiedzy na temat procesów
związanych z zarządzaniem
projektami B+R od pomysłu do
realizacji;

– pozyskiwania funduszy na swoje
prace, metody analizy potencjalnej
wartości rynkowej innowacji

– zapoznanie się z warunkami
niezbędnymi do zaistnienia
możliwości komercjalizacji Państwa
pomysłu

WARSZTATY 
BIZNESOWE 

– podniesienie kompetencji 
aktywnego uczestnictwa w sferze 
biznesowej;

– udoskonalenie umiejętności 
efektywnego zarządzania 
projektami i zespołem;

– atrakcyjną prezentację pomysłów 
przed potencjalnymi 
inwestorami;

WARSZTATY  
EDUKACYJNE

– rozwój umiejętności 
dydaktycznych związanych 
z zastosowaniem nowoczesnych 
metod nauczania 
przedsiębiorczości, innowacyjności 
i kreatywności;

– efektywne przekazywanie wiedzy;

– aktywizowanie studentów do 
aktywnego rozwoju;



Ważne informacje:  
 

 

 Warsztaty prowadzone są przez specjalistów; 

 

 

 
zawsze wtedy, kiedy będą Państwo tego potrzebować; 

Aby wziąć udziału w projekcie należy wypełnić formularz  
rejestracyjny dostępny na stronie 

www.appn.pl  

Serdecznie zapraszamy! 



Kontakt:
Lechaa Consulting Sp. z o.o.

tel.: 690 855 884
info@lechaa.pl

Zachęcamy także do obserwowania nas na mediach 
społecznościowych, gdzie na bieżąco udostępniane będą 

szczegóły dotyczące realizacji projektu. Znajdź nas wpisując 
#Akademickie5PrzystaniNauki 

W razie jakichkolwiek pytań zapraszamy do kontaktu 

info@lechaa.pl




