PODJETNIŠKO USPOSABLJANJE ZA MLADE RAZISKOVALCE
Mladi raziskovalci pozor,

Za vas smo pripravili seminar, s pomočjo katerega boste pridobili podjetniška znanja in
veščine, ki vam bodo koristile pri raziskovalnem delu in karieri nasploh.
Spoznali boste tehnike, kako lahko uspešno predstavite svoje delo in dosežke, mladi podjetnik
Jakob Šušterič pa vam bo povedal svojo zgodbo, zakaj se je sploh odločil za podjetništvo.
Tehnike, nasveti in konkretni primeri bodo glavni zidaki mostu med teorijo in prakso.
Izobraževanje je razdeljeno na dva dela – spletno učilnico in praktične delavnice.
V spletni učilnici lahko kadar koli – tudi iz naslanjača – prisluhnite predavanjem slovenskih
strokovnjakov, ki izhajajo iz prakse (vsi imajo svoja podjetja, ki so nadvse uspešna!), jim
zastavite vprašanja, objavljene pa so tudi študije primerov, če želite svoje znanje še dodatno
preveriti.
Delavnice v LUI pa bodo popolnoma praktične – slišano v spletni učilnici bo podkrepljeno z
izmenjavo izkušenj in napotki naših predavateljev: spoznali boste tehnike, s katerimi lahko
uspešno predstavite svoje delo, mladi podjetnik Jakob Šušterič bo predstavil svojo odločitev za
podjetništvo, spoznali pa boste tudi LUI, kjer vam bomo nudili brezplačna svetovanje, če boste
želeli realizirati svojo idejo, ali pa vas bomo povezali z raziskovalnimi startupi, če boste
potrebovali zaposlitev.

“Občutek imam, kakor da bi spregledala. Naenkrat vidiš, da imaš možnosti in da se da kaj
narediti. Predavatelji so bili sproščeni, vidijo se njihove izkušnje in jih dobro podajajo naprej.
Da, dobra odločitev je bila udeležba na delavnici, veliko sem pridobila!"
- Marjeta Simončič, mlada raziskovalka

Komu boste prisluhnili v spletni učilnici in na delavnicah:
1. V spletni učilnici lahko že sedaj (takoj po prijavi) prisluhnete izbranim predavanjem
priznanih strokovnjakom iz prakse. Ogledate si lahko sledeča predavanja:
• Kaj vsebuje dober poslovni načrt? (mag. Rok Stritar)
• Kako ustanovim podjetje? (mag. Uroš Petrovič)
• Kako izberem dober računovodski servis? (Marta Žitko)
• Kaj vse obsega tržna analiza? (mag. Niko Slavnič)
• Kako postavim pravo ceno? (mag. Blaž Zupan)
• Kako pripravim odlično kratko predstavitev podjetja? (mag. Robert Rolih)

Če vas zanima, kako spletna učilnica izgleda, si njeno predstavitev oglejte na spletni strani
LUI.
2. Na delavnici v LUI, ki se bo odvijala 01. junija 2012, pa boste slišano v spletni učilnici
podkrepili še praktično – z ogromno nasveti, izkušnjami in napotki. Pomagali vam bomo
izboljšati znanje javnega nastopanja in prepričevanja, o svoji odločitvi za podjetništvo bo
pripovedoval mladi podjetnik, dr. Lidija Honzak pa vam bo predstavila delovanje Ljubljanskega
univerzitetnega inkubatorja, ki ga uspešno vodi.

Prijava, termin, lokacija, kotizacija?
Prijava
Na spletni strani LUI (www.lui.si) se preko obrazca prijavite na delavnice. Po elektronski pošti
boste prejeli uporabniško ime in geslo, prav tako pa vam bomo poslali navodila, kako lahko
dostopate do spletne učilnice.

Termin
Do spletne učilnice lahko dostopate kadar koli in po želji.
Praktična delavnica bo potekala 01. junija 2012 v prostorih LUI (Vojkova 63) med 9. in 14.30.
uro. Program delavnice je pripet vabilu.

Kotizacija
Kotizacija za vstop na delavnice znaša 200 eur + DDV in vključuje udeležbo na delavnicah,
gradivo, osvežilne napitke in prigrizke med delavnico in odmori. Kotizacija se krije iz
materialnih stroškov za usposabljanje mladih raziskovalcev programa ARRS.

Udeleženci boste ob zaključku praktične delavnice prejeli
potrdilo o opravljenem seminarju.

delavnice Podjetni mladi raziskovalci
program delavnice

naslov

Kaj pa če bi se v podjetništvu preizkusil tudi jaz?

Na začetku podjetniške poti
vsebina

•
•
•
•

podjetništvo – izziv in priložnost
podjetništvo kot alternativna karierna možnost za mladega raziskovalca
od ideje do podjetja
predstavitev uspešnih podjetniških zgodb

predavatelj

dr. Lidija Honzak, Ljubljanski univerzitetni inkubator

termin

9.00 – 9.30

Kako se lotim podjetništva
vsebina

• poslovni načrt – geni podjetja
• zakaj poslovni načrt
• elementi poslovnega načrta

predavatelj

Aljoša Hodžić, Ljubljanski univerzitetni inkubator

termin

9.30 – 10.30

10.30 – 10.45

odmor

Kako vstopim na trg s svojo inovacijo
vsebina

•
•

koncept 4P – cena, promocija, produkt
izbira trga - segmentiranje
• (brezplačna) marketinška orodja
• delo na primeru

predavatelj

Katarina Nahtigal, Ljubljanski univerzitetni inkubator

termin

10.45 – 11.45

naslov

Pogovor s podjetnikom
Pogovor z mladim podjetnikom dr. Klemnom Španingerjem iz
podjetja DiaGenomi
Klemen Španinger je diplomiral leta 2006 na Fakulteti za farmacijo in istega leta opravil strokovni

izpit za magistra farmacije. Leta 2011 je uspešno zagovarjal doktorat s področja biokemije in
molekularne biologije na Medicinski fakulteti v Ljubljani. Za diplomo s področja molekularne
biokemije je prejel Prešernovo nagrado. Raziskovalno delo je nadaljeval kot mladi raziskovalec
na Centru za funkcijsko genomiko in biočipe, Inštitut za biokemijo, Medicinska fakulteta v
Ljubljani. Tukaj se ukvarja s proučevanjem vpliva eritropoetina na razvoj raka dojke ter
nevroprotektivnega delovanja. Pri svojih raziskavah uporablja kvantitativnega PCR v realnem
času ter DNK mikromreže. Del svojega raziskovalnega dela na področju eritropoetina je opravil v
laboratoriju prof. Arthurja J. Sytkowskega na Harvard Medical School, Boston, ZDA. Poleg tega
se je izpopolnjeval v tehnikah določanja eritropoetina v Agence Francaise de lutte contre le
dopage (AFLD). Leta 2008 je prejel tudi štipendijo Svetovne federacije znanstvenikov (WFS) za
boj proti planetarnim spremembam. Aktivno je udeležen tudi pri poučevanju biokemije II
študentov na Medicinski fakulteti.
moderator

Katarina Nahtigal, Ljubljanski univerzitetni inkubator

termin

11.45 – 12.15

12.15 – 12.30

odmor

naslov

Kako naj predstavim svojo inovacijo?

vsebina

•
•
•
•

predavatelj

dr. Lidija Hozank, Ljubljanski univerzitetni inkubator

termin

kako nastopim na konferenci
kaj naj povem
kako pripravim besedilo, da bo uspešno pri ciljni publiki
metode za izboljšanje komunikacije

12.30h – 14.30 h

 Dodatne informacije:
Ljubljanski univerzitetni inkubator d.o.o.
Vojkova 63, 1000 Ljubljana
Tel: 01/620 34 80, 01/620 34 82
E-pošta: info@lui.si
Spletna stran: www.lui.si
Projekt podpira Univerza v Ljubljani

