NA UJ
TEŻ ZAGRAŁA ORKIESTRA
Finał Wielkiej Orkiestry
Świątecznej Pomocy odbył się
9 stycznia 2011 roku. Po raz pierwszy w tym
ogólnopolskim przedsięwzięciu uczestniczył
Uniwersytet Jagielloński. W wyniku procedur regulaminowych działania UJ nie były
organizowane w ramach samodzielnego
sztabu (projekt samodzielnego sztabu planowany jest na rok 2012!), a koordynowane
z doświadczonym sztabem działającym przy
Wyższej Szkole Zarządzania i Bankowości
w Krakowie.
Główne działania skupiały się wokół
zbiórki pieniędzy przez wolontariuszy na
terenie budynków uniwersyteckich, organizowanej 9 stycznia (ok. 20 studentów UJ
w sztabie liczącym prawie 120 osób) oraz
aukcji internetowych, które za pośrednictwem
portalu (www.allegro.pl) dostępne były do
20 stycznia. Licytowano wiele atrakcyjnych
nagród, wśród których znalazły się między
innymi: weekend dla dwóch osób w Domu
Profesorskim przy ul. Floriańskiej, zwiedza-

nie Muzeum UJ Collegium Maius z dyrektorem muzeum, który podczas zwiedzania
będzie pełnił funkcję osobistego przewodnika, unikatową kolekcję win Uniwersytetu
– rocznik 2008 i 2009, podwójne zaproszenie
na krakowskie juwenalia 2011, dwunastodniowy kurs w Szkole Trenerów, weekend
dla dwóch osób w Bursie Akademickiej im.
Pigonia, roczny kurs językowy w Krakowie,
weekend dla dwóch osób – w Zakopanem
oraz roczna prenumerata miesięcznika UJ
„Alma Mater”.
Akcja WOŚP promowana
była poprzez specjalnie na
tę okoliczność przygotowane plakaty, spoty radiowe
w Radiofonii oraz baner na
fasadzie Collegium Novum,
który posłuży jako materiał
do wykonania ekologicznych
toreb, jakie wystawione zostaną na licytację podczas
XX finału.

Sztab Wyższej Szkoły Zarządzania
i Bankowości, w którego działania włączył się Uniwersytet Jagielloński, zebrał
łączenie ponad 50 tysięcy złotych.

Michał Rdzanek
pracownik Biura Promocji UJ

UJ: NOWY PROJEKT DLA PRZEDSIĘBIORCZYCH
Od połowy lutego 2011 roku działające na Uniwersytecie Jagiellońskim Centrum Innowacji, Transferu
Technologii i Rozwoju Uniwersytetu (CITTRU) uruchomiło rekrutację do nowego projektu „System
naczyń połączonych – firma akademicka szansą rozwoju kariery”, skierowanego do przyszłych przedsiębiorców. Projekt realizowany jest pod honorowym patronatem rektora UJ.
Studenci, doktoranci, naukowcy oraz absolwenci (do 12 miesięcy od dnia ukończenia studiów) zainteresowani założeniem działalności gospodarczej typu spin off/out mogą w ramach projektu bezpłatnie
uczestniczyć w autorskim programie szkoleniowo-doradczym (obejmującym 60 godzin szkoleniowych
i 20 godzin doradztwa indywidualnego) odnoszącym się do takich zagadnień, jak pomysł na biznes,
marketing, komercjalizacja, strategie biznesowe, zarządzanie. Mogą także brać udział w spotkaniach
z biznesmenami czy turniejach cashflow.
Pod okiem ekspertów uczestnicy cyklu szkoleniowo-doradczego przygotują profesjonalny biznesplan,
który może zostać złożony do konkursów na uzyskanie dotacji inwestycyjnej do 40 tysięcy złotych, organizowanych przez instytucje realizujące w Małopolsce projekty w ramach działania 6.2 POKL „Wsparcie
oraz promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienia”. Ponadto dla autorów najlepszych biznesplanów
CITTRU przygotowało specjalne nagrody do 3000 złotych.
Projekt realizowany jest w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, poddziałanie 8.2.1. „Wsparcie dla współpracy strefy nauki i przedsiębiorstw”. Pierwszy cykl szkoleniowo-doradczy rozpocznie się wiosną 2011 roku.
Szczegóły dotyczące projektu, rekrutacji, koniecznych dokumentów znaleźć można na stronie: www.cittru.uj.edu.pl. Rekrutacja
do pierwszej edycji projektu potrwa do 15 marca. Liczba miejsc ograniczona!
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