ХАРКІВСЬКІ
ТЕХНОЛОГІЇ
КУРС “ ПІДГОТОВКА ЕКСПЕРТІВ”

З СЕРІЇ ОСВІТНІХ ПРОГРАМ
“ПУТІВНИК ПО КОМЕРЦІАЛІЗАЦІЇ ТЕХНОЛОГІЙ”
CRDF Global – некомерційна організація,

CRDF GLOBAL У ПАРТНЕРСТВІ З ІНСТИТУТОМ IC2 ПРИ УНІВЕРСИТЕТІ ШТАТУ ТЕХАС

створена в 1995 році з метою розвитку

ЗАДАЧІ КУРСУ “ПІДГОТОВКА ЕКСПЕРТІВ” :

міжнародного співробітництва в галузі

♦ Підтримати розвиток здорової інноваційної екосистеми в

фундаментальних і прикладних

Україні шляхом навчання кадрового складу спеціалістів з
трансферу технологій і використати для цієї мети
апробовану методику "Підготовка експертів", яка
гарантує результат.

досліджень між США та зарубіжними
країнами, в тому числі країнами
колишнього СРСР.

♦ Стимулювати розвиток підприємництва серед вчених,
дослідників, представників університетів та викладачів.

Основні задачі:

♦ Заохочувати стійке співробітництво між університетами

• Створювати умови для вчених та

та промисловістю.

інженерів, що дозволять їм вести
дослідження світового рівня з проблем,
пов´язаних із безпекою, економікою,
освітою та іншими потребами
суспільства.
• Сприяти використанню досягнень науки
і технологій для економічного зростання
шляхом розвитку міжнародного
партнерства і навчання персоналу з
метою стимулювання винахідницької,
інноваційної та підприємницької
діяльності, а також комерціалізації
технологій.
• Сприяти зміцненню дослідницької та
освітньої діяльності університетів у галузі
науки і техніки.

Інститут IC2 при Університеті штату Техас
присвятив понад тридцять років
утвердженню як лідера в дослідженнях,
розумінні та застосуванні комерціалізації

ЗМІСТ КУРСУ:

ТИПОВИЙ ГРАФІК КУРСУ:

Основна мета курсу “Підготовка експертів” - вивчення передових
методологій та розвиток навичок викладання і менторства
у
спеціалістів з трансферу технологій. Цей курс містить усі 10 модулів
курсу "Путівник із комерціалізації технологій" і дає інструкторам
практичні знання та інструменти для ефективної роботи з подальшими
учасниками програми "Готовність до інновацій".

Модуль 1 – Вступ до комерціалізації,

Протягом 4-х-тижневого курсу в режимі он-лайн, учасники програми
“Підготовка експертів” отримають доступ до матеріалів курсу і підтримку
інструкторів IC2 і CRDF Global. Для оптимального освоєння матеріалу
будуть також використані формати вебінару та електронної пошти.

тиждень 1
Модуль 2 – Підготовка чітких і
переконливих описів технічних ідей,
тиждень 1
Модуль 3 - Опис переваг вашої ідеї,
тиждень 1
Модуль 4 Управління розвитком
вашого проекту, тиждень 2

Майбутні ментори-викладачі навчаються безкоштовно. Після закінчення
навчання вони матимуть відпрацювати з учасниками подальшої
програми
"Путівник
із
комерціалізації
технологій:
розвиток
підприємництва” двадцять шість (26) годин, що розглядається як
практичний компонент навчальної програми.

Модуль 5 - Інтелектуальна власність

Ідеальними кандидатами для участі в програмі “Підготовка експертів” є
спеціалісти з трансферу технологій, підприємці, працівники науководослідних інститутів та університетів, які мають базове розуміння
концепцій успішної комерціалізації технології або нового підприємства,
а також того, як створюється нове підприємство.

тиждень 2

Необхідними навичками є:
• Розуміння основних концепцій підприємництва і створення нових
підприємств.
• Готовність активно використати одержані знання і навички в роботі
зі сприяння комерціалізації технологій та розвитку підприємництва.

технологій і створенні технічних

– авторське право і торгові марки,
тиждень 2
Модуль 6 - Інтелектуальна власність
– патенти і комерційна таємниця,,
Модуль 7 - Оцінка конкурентів,
тиждень 3
Модуль 8 - Оцінка ринкових
інтересів, тиждень 3
Модуль 9 –Як продати свою ідею,
тиждень 4
Модуль 10 -Результативні
презентації, тиждень 4

підприємств. Курс “Готовність до
інновацій” (IR), розроблений Інститутом
IC2 - результат багаторазових апробацій
у ході семінарів для підприємців і
проведення у понад 14 країнах світу
учбових програм з трансферу технологій
та управління інкубаторами.
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