Szanowni Państwo,
dziękujemy za zgłoszenie do XIV edycji Letniej Szkoły Innowacji.
Tegoroczna edycja odbywa się w formie on-line.
Platforma, która zostanie wykorzystana do realizacji wydarzenia to Google Meet.
Link: Szkoła Letnia Innowacji 2021
2 – 3 września 2021
Informacje dla uczestników spotkania w Google Meet
Link do rozmowy wideo:
https://meet.google.com/oqu-boiw-wrv?hs=122&authuser=0
Organizatorzy wydarzenia będą obecni już na godzinę przed spotkaniem, zachęcamy do
podłączenia w celu przetestowania sprzętu audio-video i możliwości udostępniania ekranu.
Każdy z uczestników ma przeznaczony czas na prezentację – 10 minut.
Warunkiem opublikowania artykułu jest wniesienie opłaty oraz uzyskanie pozytywnych
recenzji.
Artykuły po pozytywnej recenzji będą mogły zostać zamieszczone w monografii
pokonferencyjnej Wydawnictwo (20 pkt za rozdział zgodnie z listą MNiSW) Monografia
zostanie wydana przez Wydawnictwo Uniwersytetu Zielonogórskiego. Wymogi dla autorów:
http://www.ow.uz.zgora.pl/dla-autorow/
Terminy:
1. do 30.09.2021 – nadsyłanie artykułów w języku polskim (dotyczy Wariantu III) – wytyczne do
artykułów zostaną przesłane po dokonaniu rejestracji i opłaty na wskazane adresy e-mailowe.
2. do 30.11.2021 - recenzje
3. pierwszy kwartał 2022 - wydanie publikacji
W załączeniu program XIV Szkoły Letniej Innowacji.
Na wskazany adres, po zakończeniu wydarzenia uczestnicy otrzymają certyfikaty uczestnictwa w
wersji pdf (pasywnego oraz aktywnego z tytułem wystąpienia).
Uwaga: udział w XIV LSI jest równoznaczny ze zgodą na wykorzystanie zbiorczych zdjęć (printscreenów) ze
spotkania w materiałach promocyjnych SOOIPP, w tym na stronie internetowej, prezentacjach i social
mediach. Jeśli nie życzą sobie Państwo umieszczania swojego wizerunku, proszę indywidualnie o e-mail
na adres biuro@sooipp.org.pl
Do zobaczenia!
Komitet Organizacyjny

XIV Letnia Szkoła Innowacji
edycja online
Polityka innowacyjna i aktywność innowacyjna przedsiębiorstw w gospodarce
przed i w trakcie pandemii
2 - 3 września 2021 r.

Dzień 1
Link: Szkoła Letnia Innowacji 2021
2 – 3 września 2021
Informacje dla uczestników spotkania w Google Meet
Link do rozmowy wideo: https://meet.google.com/oqu-boiw-wrv?hs=122&authuser=0

Dzień 1
2.09.2021
Godzina
Agenda
9:30 Przywitanie uczestników dr hab. prof. UŁ Dariusz Trzmielak Uniwersytet Łódzki
9:40-10:10

Wykład otwierający
Designing, Biznes i Innowacje - Dr hab. Anna Łaszkiewicz prof. UŁ, dyrektor
Akademickiego Centrum Disignu ASP w Łodzi

10:10-10:25

Ośrodki Innowacji i Przedsiębiorczości w Polsce - wyniki badania 2021.
Justyna Cięgotura – Ekspert Stowarzyszenia Organizatorów Ośrodków Innowacji i
Przedsiębiorczości w Polsce

przerwa
10:30 – 11.10

KUCHNIA NAUKOWA - WEBINARY TEMATYCZNE
Jak pisać, aby recenzenci nie mieli uwag?
Prof.zw. dr hab. Andrzej H. Jasiński – Wydział Zarządzania, Uniwersytet Warszawski

11:20 – 12:00

GUS jako źródło informacji o innowacyjności w Polsce, jak korzystać z danych- Joanna
Piotrowska, Główny Specjalista, Ośrodek Statystyki Nauki, Techniki, Innowacji i
Społeczeństwa Informacyjnego, Urząd Statystyczny w Szczecinie

12:10 – 12:40

6 najczęściej popełnianych błędów przy robieniu badań ilościowych
Jarosław Chojecki – ekspert w Centrum Innowacji i Transferu Technologii, Politechnika
Warszawska

przerwa
12:50 – 14.00

Panel I
kadra naukowa:
prof. dr hab. Piotr Niedzielski – Uniwersytet Szczeciński
dr hab. Aleksandra Nowakowska prof. UŁ,
Startup studencki. Aspekty prawne – mgr Michał Wojczyszyn, Park NaukowoTechnologiczny w Opolu Sp. z o.o.

Dopasowania strukturalne na rynku pracy w okresie pandemii
Wojciechowska, Szkoła Główna Handlowa w Warszawie

dr Renata

Wdrażanie „Polityki dla rozwoju sztucznej inteligencji w Polsce od roku 2020” jako
jeden z kluczowych czynników rozwoju polskiej gospodarki w dobie pandemii- mgr
inż. Sylwia Stefaniak, Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
Związek między sprawiedliwością organizacyjną a zaangażowaniem, dzieleniem się
wiedzą i ilością publikacji - mgr inż. Paulina Wojciechowska-Dzięcielak, Uniwersytet
Ekonomiczny we Wrocławiu
Opracowanie i wdrożenie metody pomiaru skuteczności przeprowadzania procesu
przedsiębiorczego odkrywania na przykładzie wybranych regionów UE – mgr Gabriel
Bednarczyk, Uniwersytet Łódzki

Dzień 2
3.09.2021
Link: Szkoła Letnia Innowacji 2021
2 – 3 września 2021
Informacje dla uczestników spotkania w Google Meet
Link do rozmowy wideo: https://meet.google.com/oqu-boiw-wrv?hs=122&authuser=0
9.00- 10.00

Panel II
kadra naukowa:
dr hab. Dariusz Trzmielak prof. UŁ
dr hab. Arkadiusz Świadek prof. UZ
Sklepy autonomiczne a bezrobocie technologiczne - perspektywa pracowników
sklepów spożywczych - mgr Katarzyna Prokopowicz, Uniwersytet Ekonomiczny we
Wrocławiu
Outsourcing w praktyce gospodarczej małych i średnich przedsiębiorstw - mgr
Jarosław Utnik, Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
Ekoinnowacje w sektorze tekstylnym – trendy badawcze i potrzeby przemysłu w
obliczu przejścia w kierunku gospodarki o obiegu zamkniętym – Agata Tabor,
Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
Innowacyjny czynnik tworzenia wartości dla klienta - dr Sebastian Zupok, WSB NLUi
Odporność na kryzys pandemiczny branż innowacyjnych produkcji przemysłowej w
Polsce - dr hab. prof. UJK Barbara Zbroińska, Uniwersytet Jana Kochanowskiego w
Kielcach

przerwa

10.10 – 11.40

Panel III
kadra naukowa:
dr hab. Anna Łaszkiewicz prof. UŁ,
dr Marek Tomaszewski, UZ
Innowacyjność i konkurencyjność w kontekście modeli dojrzałości cyfrowej - mgr inż.
Wojciech Gorczyński, Uniwersytet Łódzki, Wydział Zarządzania. Airbus.
Zagospodarowanie terenów pogórniczych w kierunku gospodarczym, naukowym i
turystycznym w Polsce i na świecie – mgr Grzegorz Przybylski, Uniwersytet
Ekonomiczny we Wrocławiu, KGHM Polska Miedź S.A.
Prezentacja modelu kompleksowego wsparcia procesu sukcesji w polskich
przedsiębiorstwach rodzinnych - mgr Łukasz Kielan, Fundacja Rozwoju
Przedsiębiorczości
Innowacyjność w ujęciu transgresyjnej koncepcji człowieka - mgr Alicja Lizurej,
Akademia WSB
Koszty transakcyjne - koszty, o których zapominają startupy – mgr Jarosław Chojecki,
Politechnika Warszawska
Realizacji projektów i innowacji pedagogicznych jako formy wsparcia e-edukacji i
przeciwdziałania cyberzagrożeniom – mgr Magdalena Słowik, Uniwersytet
Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
Przedsiębiorczość jako czynnik rozwoju dużych przedsiębiorstw – mgr Anna
Piotrowska, Uniwersytet Łódzki
Oprogramowania komputerowe, wspomagające analizę badań jakościowych na
przykładzie MAXQDA - dr Anna Komarnicka, Uniwersytet TechnologicznoPrzyrodniczy im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich
Funkcjonalne vs. Instytucjonalne wsparcie innowacji i przedsiębiorczości - dr Joanna
Rudawska, Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach

Podsumowanie Szkoły Letniej Innowacji

