Mladi raziskovalci pozor, vključite se v spletno učilnico za pridobitev podjetniškega usposabljanja!
Obeta se prenovljena delavnica Podjetni mladi raziskovalci, ki podaja praktične vsebine s
pomočjo katerih boste osvojili pomembna podjetniška znanja in veščine, uporabne tudi pri vašem
raziskovalnem delu.
Z željo, da vam same delavnice še bolj približamo, smo le-te osvežili in prenovili ter jih pripravili
tako, da lahko vsebinam prisluhnite takrat, ko želite sami. V ta namen smo delavnico razdelili na
dva dela.
Prvi del predstavlja spletna učilnica, v kateri so zbrana predavanja strokovnjakov s področja
podjetništva. Prisluhnite lahko mag. Robertu Rolihu, mag. Niku Slavniču, mag. Blažu Zupanu in
še mnogim drugim, ki pri svojih predavanjih izhajajo iz stroke, saj so tudi sami podjetniki.
Drugi del pa predstavlja praktična delavnica v prostorih Ljubljanskega univerzitetnega
inkubatorja, ki bo podjetniška znanja, predstavljena v spletni učilnici zgolj podkrepila – o svoji
odločitvi za podjetništvo nam bo pripovedoval mag. Klemen Španinger, mladi raziskovalec z
Medicinske fakultete, ki je s prijatelji ustanovil podjetje DiaGenomi. Izvedeli boste, kdo vam lahko
na podjetniški poti ponudi pomoč, delavnico pa bomo obeležili s predavanjem dveh strokovnjakinj
javnega nastopanja, mag. Nine Tomažin in Alenke Vidic, ki vodita priznano agencijo ProPiar.
Delavnica se bo zgodila 26.01.2011 ob 14.00 v prostorih LUI (Vojkova 63) in bo trajala do 18h.
Prijave so obvezne, obrazec za prijavo najdete na LUI spletni strani. Takoj ko se boste na
dogodek prijavili, boste tudi prejeli dostop do spletne učilnice.
Kotizacija za udeležbo znaša 290 eur + ddv in se krije iz materialnih stroškov za
usposabljanje mladih raziskovalcev iz programa ARRS.

Vljudno vabljeni!
____________________________
Delavnice za izdelavo poslovnega načrta
Ne zamudite 6 brezplačnih delavnic, katerih rezultat bo narejen poslovni načrt in ocena
poslovnega načrta!
Vsi, ki boste na koncu delavnic oddali izdelan poslovni načrt, boste lahko poslovni projekt
predstaviti strokovnjakom, ki vam bodo podali konkretna mnenja in nasvete.
Najboljše tri poslovne načrte bomo nagradili z individualnim svetovanjem.
In pozor - tokrat uvajamo nov sistem učenja - Spletno učilnico! Več o tem si lahko preberete na
spletni strani projekta.
Prijavite se lahko do 21.3.2011 s klikom na gumb "Prijavi" na spletni strani LUI. Ob prijavi boste
morali oddati opis ideje na izpolnjenem obrazcu Predloga za opis podjetniške ideje, ki ga najdete
na spletni strani LUI. Predloge pošljite na naslov info@lui.si.
Število udeležencev je omejeno na 20, zato bomo v primeru večjega števila prijav oz. oddanih
idej, izbrali le 20 najboljših.
Več o delavnicah si lahko preberete na spletni strani projekta, program dela pa je v prilogi.
Vabljeni!

