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1. DANE IDENTYFIKACYJNE ZAWODU
1.1. Nazwa i kod zawodu (wg Klasyfikacji zawodów i specjalności)
Specjalista do spraw komercjalizacji innowacyjnych technologii 242203

1.2. Nazwy zwyczajowe zawodu







Broker technologii.
Business innovation specialist.
Innowator.
Menedżer ds. komercjalizacji innowacji.
Menedżer innowacji.
Specjalista do spraw wdrażania nowych technologii.

1.3. Usytuowanie zawodu w klasyfikacjach: ISCO, PKD
W Międzynarodowym Standardzie Klasyfikacji Zawodów ISCO-08 odpowiada grupie:


2422 Policy administration professionals.

Według Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD 2007):


Sekcja M – Działalność profesjonalna, naukowa i techniczna.

1.4. Notka metodologiczna, autorzy i eksperci opiniujący
Notka metodologiczna
Opis informacji o zawodzie opracowano na podstawie:
 analizy źródeł (akty prawne, klasyfikacje krajowe, międzynarodowe), źródeł internetowych oraz
wyników badań i analiz prowadzonych w projekcie PO KL (2011–2013) „Rozwijanie zbioru
krajowych standardów kompetencji zawodowych wymaganych przez pracodawców”,
 analizy opisu zawodu zamieszczonego w wyszukiwarce opisów zawodów na Wortalu
Publicznych Służb Zatrudnienia,
 zebranych opinii od recenzentów, członków panelu ewaluacyjnego oraz zespołu ds. walidacji
i jakości informacji o zawodach.
Autorzy i eksperci opiniujący
Zespół Ekspercki:




Andrzej Sułkowski – ITM Poland S.A., Radom.
Aleksandra Ścibich-Kopiec – Krakchemia S.A., Kraków.
Tomasz Sułkowski – Instytut Technologii Eksploatacji – PIB, Radom.

Zespół ds. walidacji i jakości informacji o zawodzie:




Krzysztof Symela – Instytut Technologii Eksploatacji – PIB, Radom.
Ireneusz Woźniak – Instytut Technologii Eksploatacji – PIB, Radom.
Jarosław Sitek – Instytut Technologii Eksploatacji – PIB, Radom.

Recenzenci:



Andrzej Stępień – Wyższa Inżynierska Szkoła Bezpieczeństwa i Organizacji Pracy, Radom.
Radosław Gutowski – Impact Clean Power Technology S.A., Warszawa
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Panel ewaluacyjny – przedstawiciele partnerów społecznych:



Wojciech Jabłoński – Związek Pracodawców Warszawy i Mazowsza, Warszawa.
Małgorzata Kowalska – Polskie Towarzystwo Towaroznawcze Oddział Mazowiecki, Radom.

Data (rok) opracowania opisu informacji o zawodzie: 2018 r.
WAŻNE:
W tekście opisu informacji o zawodzie występują podkreślenia wybranych określeń wraz z indeksem górnym,
który wskazuje numer definicji w słowniku branżowym w punkcie 7.2.

2. OPIS ZAWODU
2.1. Synteza zawodu
Specjalista do spraw komercjalizacji14 innowacyjnych technologii wspomaga rozwój
przedsiębiorstwa poprzez kreowanie ścieżek wdrożenia innowacyjnej technologii lub produktu
(wyrobu/usługi) w celu wprowadzenia ich na rynek.

2.2. Opis pracy i sposobu jej wykonywania
Opis pracy
Specjalista do spraw komercjalizacji innowacyjnych technologii uczestniczy w procesach związanych
z wdrożeniem innowacyjnych technologii i produktów oraz wprowadzeniem ich na rynek. Specjalizuje
się w wyszukiwaniu możliwości przeniesienia nowych technologii i produktów na rynek, wspomaga
tworzenie partnerstw pomiędzy przedsiębiorstwami, uczelniami, a także wspiera poszukiwanie
finansowania rozwoju innowacyjnych przedsięwzięć.
Specjalista do spraw komercjalizacji innowacyjnych technologii jest wnikliwym obserwatorem
procesów rynkowych, ekonomicznych i technologicznych związanych z innowacjami. Do jego
podstawowych zadań należy analizowanie rynku potencjalnych dostawców i odbiorców
innowacyjnych technologii, produktów, a także planowanie i organizowanie ich wdrażania
i sprzedaży.
Specjalista w tym zakresie pozyskuje i promuje wiedzę o innowacyjnych rozwiązaniach
technologicznych w środowisku naukowym i komercyjnym. Współpracuje z ośrodkami naukowymi
i badawczo-rozwojowymi w celu pozyskania wiedzy o nowych technologiach, produktach i usługach
oraz możliwych sposobach ich wykorzystania w praktyce gospodarczej. Uczestniczy również
w opracowywaniu strategii rozwoju technologicznego przedsiębiorstwa, poszukuje partnerów
biznesowych i naukowych do realizacji wspólnych przedsięwzięć z zakresu rozwoju innowacyjnych
technologii i produktów.
WAŻNE:
W związku z tym, że specjalista do spraw komercjalizacji innowacyjnych technologii pracuje w obszarze
o wysokim stopniu innowacyjności, zazwyczaj obowiązuje go umowa o poufności. Ponadto powinien
swobodnie poruszać się w obszarze praw autorskich, istotna jest również znajomość prawa spółek handlowych
i zamówień publicznych.

Sposoby wykonywania pracy
W swojej pracy specjalista do spraw komercjalizacji innowacyjnych technologii stosuje metody,
techniki i procedury związane z:
 promowaniem w środowisku naukowym i komercyjnym innowacyjnych technologii i produktów
przedsiębiorstwa,
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informowaniem potencjalnych interesariuszy na temat możliwości i korzyści płynących
z wdrożenia innowacyjnej technologii w ich działalności,
poszukiwaniem ścieżek komercjalizacji innowacyjnych technologii i produktów,
tworzeniem rekomendacji dla zarządu oraz zespołu projektowego tworzącego innowacyjne
technologie i produkty, zawierających informacje zwrotne z rynku od potencjalnych
interesariuszy o możliwych problemach i przeszkodach we wdrożeniu innowacyjnej technologii
lub produktu w ich działalności,
poszukiwaniem możliwości zawarcia partnerstw oraz pozyskania inwestora w celu przyspieszenia
komercjalizacji produktu na potencjalnym rynku,
tworzeniem koncepcji projektów badawczo-rozwojowych, których celem jest zwiększenie szansy
na komercjalizację innowacyjnych produktów i technologii, w partnerstwie z ośrodkami
badawczymi i uczelniami wyższymi,
transferem wiedzy i technologii do przedsiębiorstw,
uczestniczeniem w tworzeniu prototypów i poddawaniem ich ocenie potencjalnych odbiorców.
uczestniczeniem w seminariach, konferencjach z obszaru innowacji produktowych,
technologicznych, organizacyjnych, marketingowych oraz inteligentnych specjalizacji,
analizowaniem aspektów kulturowych wpływających pozytywnie i negatywnie na potencjał
wdrożenia i sprzedaży innowacyjnego produktu lub technologii na zagraniczny rynek komercyjny.

Więcej szczegółowych informacji znajduje się w sekcjach: 3.1. Zadania zawodowe oraz 3.2., 3.3. i 3.4.
Kompetencje zawodowe.

2.3. Środowisko pracy (warunki pracy, maszyny i narzędzia pracy, zagrożenia, organizacja
pracy)
Warunki pracy
Specjalista do spraw komercjalizacji innowacyjnych technologii pracuje w pomieszczeniach
biurowych, szkoleniowych, produkcyjnych oraz w terenie.
Miejscem pracy specjalisty do spraw komercjalizacji innowacyjnych technologii są:
 uczelnie wyższe i instytuty naukowo-badawcze, centra rozwoju technologii,
 średnie i duże przedsiębiorstwa, często posiadające własną infrastrukturę badawczo-rozwojową,
szczególnie z branży chemicznej, biotechnologicznej, medycznej, farmaceutycznej,
telekomunikacyjnej, elektrotechnicznej, motoryzacyjnej,
 startupy19 – firmy o wysokim ryzyku i potencjalnie wysokim zwrocie z podjętej inwestycji,
działające w obszarze innowacyjnych technologii,
 firmy typu software house21 – firmy tworzące systemy informatyczne.
Więcej informacji znajduje się w sekcji: 4.1. Możliwości podjęcia pracy w zawodzie.

Wykorzystywane maszyny i narzędzia pracy
Podstawowymi narzędziami pracy specjalisty do spraw komercjalizacji innowacyjnych technologii są
m.in.:
 komputer z dostępem do sieci (internet, intranet),
 specjalistyczne oprogramowanie,
 telefon, faks,
 skaner, drukarka, ploter,
 projektor do prezentacji.
Dodatkowo, ze względu na możliwość wykonywania pracy w sposób zdalny, może wykorzystywać
programy do komunikacji zdalnej oraz wideokonferencji.
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Organizacja pracy
Praca specjalisty do spraw komercjalizacji innowacyjnych technologii nie jest rutynowa, co sprawia,
że pracownik musi umieć samodzielnie organizować sobie czas i zadania. Wymagane jest
dostosowanie czasu pracy do preferencji i oczekiwań klientów. Potencjalni klienci zagraniczni,
ulokowani w różnych strefach czasowych, wymagają elastyczności czasowej podczas telekonferencji,
zaś wyjazdy służbowe, w tym również zagraniczne, wiążą się z dużą mobilnością.
Zagrożenia mające wpływ na bezpieczeństwo pracy człowieka
Długotrwała praca przy komputerze wiąże się z obciążeniem dla narządu wzroku i kręgosłupa.
Natomiast praca w terenie, laboratoriach i pomieszczeniach produkcyjnych może powodować
zagrożenia zdrowia wynikające z kontaktu z wyposażeniem technicznym, a także np. substancjami
chemicznymi, jeżeli innowacja dotyczy tej branży. Częste podróże powodują zagrożenia wypadkami
komunikacyjnymi.

2.4. Wymagania psychofizyczne i zdrowotne
Wymagania psychofizyczne
Dla pracownika wykonującego zawód specjalista do spraw komercjalizacji innowacyjnych
technologii ważne są:
w kategorii wymagań fizycznych
 sprawność układu mięśniowo-szkieletowego,
 sprawność narządu wzroku,
 sprawność narządu słuchu;
w kategorii sprawności sensomotorycznych
 ostrość wzroku i słuchu,
 rozróżnianie barw,
 widzenie stereoskopowe,
 koordynacja wzrokowo-ruchowa,
 spostrzegawczość,
 zręczność rąk,
 zręczność palców;
w kategorii sprawności i zdolności
 uzdolnienia techniczne i organizacyjne,
 zdolność koncentracji uwagi,
 podzielność uwagi,
 dobra pamięć,
 kreatywność,
 wyobraźnia przestrzenna,
 uzdolnienia rachunkowe,
 rozumowanie logiczne,
 zdolność przekonywania,
 łatwość wypowiadania się w mowie i piśmie,
 wyobraźnia i myślenie twórcze,
w kategorii cech osobowościowych
 łatwość przerzucania się z jednej czynności na drugą,
 zdolność nawiązywania kontaktu z ludźmi,
 zdolność podejmowania szybkich i trafnych decyzji,
 samodzielność,
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komunikatywność,
empatia,
motywacja do osiągania celów,
wysoka kultura osobista.
inicjatywność,
wytrwałość, cierpliwość,
dokładność,
ciekawość,
dążenie do osiągnięcia celu,
gotowość do ustawicznego uczenia się oraz dzielenia się wiedzą.

Więcej informacji znajduje się w sekcjach: 3.5. Kompetencje społeczne; 3.6. Profil kompetencji kluczowych
dla zawodu.

Wymagania zdrowotne
W zawodzie specjalista do spraw komercjalizacji innowacyjnych technologii wymagany jest dobry
wzrok i słuch oraz ogólna sprawność układu kostno-stawowego, umożliwiająca swobodne
przemieszczanie się w terenie oraz pomieszczeniach produkcyjnych i laboratoryjnych
przedsiębiorstwa. Przeciwwskazaniem do wykonywania zawodu mogą być: poważna wada wzroku,
niepełnosprawność kończyn dolnych uniemożliwiająca samodzielne poruszanie się oraz niektóre
choroby psychiczne.
WAŻNE:
O stanie zdrowia i ewentualnych przeciwwskazaniach do wykonywania zawodu orzeka lekarz medycyny pracy.
Więcej informacji znajduje się w sekcji: 4.4. Możliwości zatrudnienia osób niepełnosprawnych w zawodzie.

2.5. Wykształcenie, tytuły zawodowe, kwalifikacje i uprawnienia niezbędne/preferowane
do podjęcia pracy w zawodzie
Wykształcenie niezbędne do podjęcia pracy w zawodzie
Do podjęcia pracy w zawodzie specjalista do spraw komercjalizacji innowacyjnych technologii
wymagane jest wykształcenie wyższe I, II lub III stopnia.
Preferowane są kierunki kształcenia z obszaru nauk technicznych, zarządzania, ekonomii oraz studia
interdyscyplinarne.
Tytuły zawodowe, kwalifikacje i uprawnienia niezbędne/preferowane do podjęcia pracy w zawodzie
Nie ma wymogów formalnych w zakresie niezbędnych kwalifikacji czy uprawnień, dopuszczających
do wykonywania zawodu specjalista do spraw komercjalizacji innowacyjnych technologii.
Atutem przy zatrudnianiu specjalisty do spraw komercjalizacji innowacyjnych technologii jest:
 udokumentowany dorobek projektowy (nagrody, wyróżnienia, referencje firm, które wdrożyły
innowacyjne technologie),
 posiadanie zaświadczeń i certyfikatów potwierdzających udział w szkoleniach np. z zakresu
wdrażania innowacyjnych technologii, dotyczących prawa autorskiego oraz prawa ochrony
własności intelektualnej,
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posiadanie zaświadczeń potwierdzających udział w szkoleniach z zakresu kontaktów biznesowych
i interpersonalnych oraz certyfikatów potwierdzających nabyte umiejętności,
posiadanie certyfikatów poświadczających znajomość języka obcego, głównie angielskiego,
posiadanie prawa jazdy odpowiedniej kategorii.

Więcej informacji znajduje się w sekcji: 4.2. Instytucje oferujące kształcenie, szkolenie i/lub potwierdzanie
kompetencji w ramach zawodu.

2.6. Możliwości rozwoju zawodowego, awansu i potwierdzania kompetencji
Możliwości rozwoju zawodowego i awansu
Specjalista do spraw komercjalizacji innowacyjnych technologii może kierować lub być członkiem
zespołów odpowiedzialnych za rozwój i sprzedaż produktów. W szczególności może:
 być członkiem zespołu lub kierownikiem działu/pionu rozwojowego firmy,
 pracować na stanowisku opiekuna produktu lub grupy produktów oraz kierować zespołem
realizującym projekt opracowania i wdrożenia do produkcji nowego produktu,
 być członkiem zespołu lub kierownikiem działu konstrukcyjnego firmy,
 być pracownikiem działu sprzedaży analizującym potrzeby klienta.
Specjalista do spraw komercjalizacji innowacyjnych technologii może awansować ze stanowiska
członka danego zespołu na szefa zespołu, szefa działu lub docelowo na stanowisko dyrektora do
spraw rozwoju firmy. Poszczególne szczeble kariery determinuje w znacznej mierze struktura oraz
wielkość przedsiębiorstwa, w jakim specjalista pracuje. Może on także:
 rozwijać się zawodowo, podejmując kształcenie/szkolenie w zawodach pokrewnych,
 zdobywać doświadczenie zawodowe przy projektach dotyczących wdrażania nowych rozwiązań
technologicznych oraz podczas współpracy ze specjalistami ze środowiska naukowego oraz
gospodarczego,
 rozszerzać swoje kompetencje poprzez udział w szkoleniach, warsztatach i konferencjach,
dotyczących innowacji i transferu technologii.
Specjalista do spraw komercjalizacji innowacyjnych technologii może uruchomić własną działalność
gospodarczą i realizować zadania w formie wykonywania usług zleconych, np. w strukturach
powołanego przez siebie startupu.
Możliwości potwierdzania kompetencji
Obecnie (2018 r.) w zawodzie specjalista do spraw komercjalizacji innowacyjnych technologii nie
ma możliwości potwierdzania kompetencji zawodowych zarówno w edukacji formalnej, jak
i pozaformalnej.
Kompetencje przydatne do wykonywania zawodu specjalista do spraw komercjalizacji innowacyjnych
technologii potwierdzają uczelnie wyższe w ramach programów studiów I i II stopnia oraz studiów
podyplomowych.
Ponadto można uzyskać potwierdzenie kompetencji w formie certyfikatów/zaświadczeń,
wydawanych przez wyspecjalizowane instytucje, oferujące szkolenia dotyczące innowacji i transferu
technologii.
Pracodawcy preferują również prezentację dorobku projektowego kandydata do zatrudnienia
w formie portfolio (nagrody i wyróżnienia oraz rekomendacje z poprzednich miejsc pracy).
Więcej informacji można uzyskać w Bazie Usług Rozwojowych https://uslugirozwojowe.parp.gov.pl oraz
Zintegrowanym Rejestrze Kwalifikacji https://rejestr.kwalifikacje.gov.pl
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2.7. Zawody pokrewne
Osoba zatrudniona w zawodzie specjalista do spraw komercjalizacji innowacyjnych technologii
może rozszerzać swoje kompetencje zawodowe w zawodach pokrewnych:
Nazwa zawodu pokrewnego
zgodnie z Klasyfikacją zawodów i specjalności
Specjalista do spraw pozyskiwania funduszy (fundraiser)
Animator gospodarczy do spraw przedsiębiorczości
Animator gospodarczy do spraw rozwoju regionalnego
Specjalista do spraw organizacji i rozwoju przemysłu
Specjalista do spraw organizacji i rozwoju sprzedaży
Specjalista analizy i rozwoju rynku
Specjalista sprzedaży technologii i usług informatycznych

Kod zawodu
242109
242201
242202
242220
242228
243105
243402

3. ZADANIA ZAWODOWE I WYMAGANE KOMPETENCJE
3.1. Zadania zawodowe
Pracownik w zawodzie specjalista do spraw komercjalizacji innowacyjnych technologii wykonuje
różnorodne zadania, do których należą w szczególności:
Z1 Analizowanie rynku innowacyjnych technologii.
Z2 Identyfikowanie technologii mających zastosowanie dla rozwoju danego produktu,
przedsiębiorstwa lub branży.
Z3 Analizowanie komercyjnych zastosowań potencjalnego rozwiązania technologicznego.
Z4 Planowanie i organizowanie wdrażania innowacyjnych technologii.
Z5 Prowadzenie analiz i badań zaadaptowanego rozwiązania technologicznego.
Z6 Poszukiwanie źródeł finansowania projektów rozwojowych innowacyjnych technologii.
Z7 Pozyskiwanie partnerów biznesowych do realizacji wspólnych projektów rozwojowych.
Z8 Doradzanie potencjalnym odbiorcom nowej technologii i transfer technologiczny innowacji.
Z9 Promowanie innowacyjnej technologii i jej nowo adaptowanego rozwiązania.
Z10 Przygotowywanie materiałów analitycznych do opracowania strategii rozwoju danego produktu
przy użyciu nowej technologii.
Z11 Realizowanie audytu technologicznego.

3.2. Kompetencja zawodowa Kz1: Pozyskiwanie i promowanie wiedzy o nowych
technologiach i innowacjach
Kompetencja zawodowa Kz1: Pozyskiwanie i promowanie wiedzy o nowych technologiach
i innowacjach obejmuje zestaw zadań zawodowych Z1, Z2, do realizacji których wymagane są
odpowiednie zbiory wiedzy i umiejętności.
Z1 Analizowanie rynku innowacyjnych technologii
WIEDZA – zna i rozumie:

UMIEJĘTNOŚCI – potrafi:








Fakty, teorie i metody związane z nowymi
technologiami i innowacjami;
Publikacje na temat innowacyjnych rozwiązań
w przemyśle i usługach;
Tematy i zagadnienia, w których prowadzone są
badania.
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Analizować potrzeby reprezentowanej firmy
i poszukiwać rozwiązań będących odpowiedzią
na te potrzeby;
Wyszukiwać dane i informacje z zakresu
innowacyjności z wykorzystaniem zasobów sieci
i baz danych;
Analizować fachową literaturę;
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Nawiązywać i prowadzić współpracę
z ośrodkami badawczymi;
Analizować działania podejmowane w danym
projekcie rozwojowym;
Promować zdobytą wiedzę na temat innowacji.

Z2 Identyfikowanie technologii mających zastosowanie dla rozwoju danego produktu,
przedsiębiorstwa lub branży
WIEDZA – zna i rozumie:

UMIEJĘTNOŚCI – potrafi:










Problemy i wyzwania danej gałęzi przemysłu;
Problemy komercjalizacji z jakimi borykają się
dostawcy nowych technologii w danej branży;
Metody pozyskiwania informacji z zakresu
nowych technologii;
Trendy rozwoju danej branży oraz krajowych i
regionalnych tzw. inteligentnych specjalizacji;
Zasady działalności instytucji naukowych
i badawczo-rozwojowych w zakresie rozwoju
innowacyjnych rozwiązań.







Pozyskiwać wiedzę o innowacjach
i przyporządkowywać ją do specyfiki produktu,
przedsiębiorstwa i technologii;
Gromadzić pomysły mające na celu doskonalenie
technologii stosowanych w danym
przedsiębiorstwie;
Posługiwać się urządzeniami elektronicznymi
oraz oprogramowaniem do przetwarzania,
analizowania i gromadzenia danych;
Prowadzić współpracę z działami rozwoju,
marketingu, sprzedaży i zakupów w zakresie
identyfikacji potrzeb technologicznych.

3.3. Kompetencja zawodowa Kz2: Przeprowadzanie procesu wdrożenia innowacyjnej
technologii do danej gałęzi przemysłu
Kompetencja zawodowa Kz2: Przeprowadzanie procesu wdrożenia innowacyjnej technologii do
danej gałęzi przemysłu obejmuje zestaw zadań zawodowych Z3, Z4, Z5, Z6, Z7, do realizacji których
wymagane są odpowiednie zbiory wiedzy i umiejętności.
Z3 Analizowanie komercyjnych zastosowań potencjalnego rozwiązania technologicznego
WIEDZA – zna i rozumie:

UMIEJĘTNOŚCI – potrafi:












Rozwiązania prawne i organizacyjne związane
z komercjalizacją innowacyjnych technologii
(m.in.: przepisy prawa autorskiego, handlowego
i cywilnego);
Przykłady dobrych praktyk komercjalizacji
nowych rozwiązań;
Strategie komercjalizacji rozwiązań
technologicznych;
Zasady doboru strategii komercjalizacji
rozwiązań technologicznych;
Źródła finansowania projektów z zakresu
nowych technologii;
Rodzaje partnerstwa przy komercjalizacji
technologii;
Stan wiedzy i statystyki dotyczące sytuacji
w branży.
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Korzystać z rozwiązań prawnych,
organizacyjnych i dobrych praktyk, dotyczących
komercjalizacji nowych technologii;
Wdrażać strategie komercjalizacji technologii
15
(sprzedaż praw własności, licencjonowanie ,
1
13
alians strategiczny , venture capital , business
2
12
angels , joint venture , samodzielne
wdrożenie).
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Z4 Planowanie i organizowanie wdrażania innowacyjnych technologii
WIEDZA – zna i rozumie:

UMIEJĘTNOŚCI – potrafi:










Systemy wdrażania innowacji;
Zasady tworzenia harmonogramu projektu;
Metody planowania i organizowania nowych
wdrożeń;
Zasady doboru zespołu projektowego;
Zasady i narzędzia koordynacji działań
związanych z realizacją projektów.











Oceniać szanse na zyskowną sprzedaż
innowacyjnych technologii i produktów;
Dobierać optymalne strategie komercjalizacji
w zależności od wymagań partnerów, rodzaju
technologii, warunków zewnętrznych;
Dobierać odpowiednie metody działań;
Tworzyć harmonogram projektu;
Dobierać odpowiednie metody planowania
i organizowania nowych wdrożeń;
Dobierać skład zespołu projektowego;
Koordynować działania związane z realizacją
projektów;
Przygotowywać projekty rozwoju
technologicznego we współpracy partnerskiej;
Motywować partnerów biznesowych oraz
członków zespołu projektowego.

Z5 Prowadzenie analiz i badań zaadaptowanego rozwiązania technologicznego
WIEDZA – zna i rozumie:

UMIEJĘTNOŚCI – potrafi:










Rachunek ekonomiczny nowych technologii;
Zasady i metody przeprowadzania audytów
technologicznych;
Opinie użytkowników zaadaptowanego
rozwiązania;
Wpływ innowacyjnych rozwiązań na jego
użytkowników;
Metody i techniki promocji.






Przekazywać wiedzę o nowych rozwiązaniach
technologicznych kadrze zarządzającej
w przedsiębiorstwie;
Zbierać opinie użytkowników dotyczące nowego
rozwiązania;
Stosować programy multimedialne pomagające
w promowaniu innowacyjnych rozwiązań (np.
tworzeniu prezentacji);
Posługiwać się urządzeniami elektronicznymi
oraz oprogramowaniem do przetwarzania,
analizowania i gromadzenia danych.

Z6 Poszukiwanie źródeł finansowania projektów rozwojowych innowacyjnych technologii
WIEDZA – zna i rozumie:

UMIEJĘTNOŚCI – potrafi:











Źródła finansowania projektów badawczo-rozwojowych dotyczących innowacji
technologicznych;
Dokumentację, m.in. regulaminy, wytyczne
w konkursach finansujących projekty
rozwojowe;
Nomenklaturę dot. dofinansowania projektów;
Formy i procedury ochrony własności
intelektualnej;
Kryteria oceny planów komercjalizacji.
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Pozyskiwać wiedzę na temat pojawiających się
nowych projektów finansujących nowe pomysły,
technologie, projekty;
Analizować informacje dot. źródeł finansowania
projektów;
Selekcjonować informacje dot. źródeł
finansowania pod dany projekt;
Wskazywać autorom innowacji najbardziej
korzystne w ich sytuacji źródła finansowania;
Analizować potrzeby rynkowe;
Dobierać odpowiednie formy zabezpieczenia
własności intelektualnej;
Analizować kontekst technologiczno-rynkowy
innowacji.
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Z7 Pozyskiwanie partnerów biznesowych do realizacji wspólnych projektów rozwojowych
WIEDZA – zna i rozumie:

UMIEJĘTNOŚCI – potrafi:















Formy współpracy i partnerstwa biznesowego
podmiotów rynkowych;
Zasady i kryteria oceny planów komercjalizacji,
stosowane przez potencjalnych partnerów;
Narzędzia analizy potencjału innowacji
technologicznej;
Wskaźniki analizy finansowej;
Przykłady dobrych praktyk komercjalizacji
nowych rozwiązań technologicznych;
Rodzaje partnerstwa przy komercjalizacji
technologii;
Zasady i techniki prowadzenia negocjacji;
Zasady współpracy z instytucjami naukowymi
i badawczo-rozwojowymi;
Zasady komunikacji interpersonalnej;
Kryteria doboru partnerów biznesowych.













Identyfikować potencjalne rynki dla innowacji
oraz użytkowników i licencjobiorców;
Oceniać potencjał partnera biznesowego pod
projekt rozwojowy;
22
Dokonywać transferu innowacji;
Inicjować działania organizacyjne w zakresie
wdrażania innowacji;
Przygotowywać projekty rozwoju
technologicznego we współpracy partnerskiej;
Motywować partnerów biznesowych;
Stosować programy do planowania wdrożeń
nowych rozwiązań technologicznych
(ułatwiające przedsiębiorcom oszacowanie
czasu, nakładów finansowych związanych
z projektem);
Pozyskiwać partnerów biznesowych, mając na
uwadze obopólne korzyści przy realizacji
przedsięwzięć z zakresu rozwoju
technologicznego;
Korzystać z zasad i technik negocjacyjnych;
Współpracować z pomysłodawcami nowych
technologii.

3.4. Kompetencja zawodowa Kz3: Promowanie technologicznych oraz komercyjnych
aspektów nowo odkrytych technologii
Kompetencja zawodowa Kz3: Promowanie technologicznych oraz komercyjnych aspektów nowo
odkrytych technologii obejmuje zestaw zadań zawodowych Z8, Z9, Z10, Z11, do realizacji których
wymagane są odpowiednie zbiory wiedzy i umiejętności.
Z8 Doradzanie potencjalnym odbiorcom nowej technologii i transfer technologiczny innowacji
WIEDZA – zna i rozumie:

UMIEJĘTNOŚCI – potrafi:











Strukturę i formalne wymogi planu
komercjalizacji;
Reguły funkcjonowania rynku krajowego
i międzynarodowego;
Formy i procedury ochrony własności
intelektualnej;
Konstrukcję planu komercjalizacji, umożliwiającą
obiektywną diagnozę sytuacji i przygotowanie
realnego planu działania dla zespołu
komercjalizującego innowację;
Metody i techniki doradcze oraz coachingowe.
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Analizować zarówno potencjalne rynki, jak
i potencjalne formy zastosowania innowacji
8
na tych rynkach (innowacja marketingowa ,
10
innowacja procesowa , innowacja
9
organizacyjna );
Identyfikować problemy oraz dokonywać analizy
strategicznej;
Opracowywać założenia strategii działania;
Oceniać konsekwencje (szanse i zagrożenia)
finansowe związane z wdrożeniem nowej
technologii;
Dobierać odpowiednie formy zabezpieczenia
własności intelektualnej;
Stosować optymalne techniki doradcze
w stosunku do podmiotów, z którymi
współpracuje;
Sporządzać porozumienia i umowy o współpracy
z partnerami naukowymi i biznesowymi;
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Rozwijać kontakty z ośrodkami naukowymi
i badawczo-rozwojowymi.

Z9 Promowanie innowacyjnej technologii i jej nowo adaptowanego rozwiązania
WIEDZA – zna i rozumie:

UMIEJĘTNOŚCI – potrafi:











Zasady dotyczące: strategii marketingowej, form
promocji oraz sposobów prezentacji planu
komercjalizacji na potrzeby rozmów
z potencjalnymi partnerami i odbiorcami;
6
Digital PR ;
20
Zasady promocji w social mediach ;
Rozwiązania prawne i organizacyjne związane
z komercjalizacją nowych technologii;
Strategie komercjalizacji rozwiązań
technologicznych;
Zasady doboru strategii komercjalizacji
rozwiązań technologicznych.









Budować sieć kontaktów w kraju oraz za granicą
w środowisku naukowym i komercyjnym;
Dobierać narzędzia, metody promowania
innowacyjnego produktu;
Stosować strategię marketingową, formy
promocji oraz sposoby prezentacji planu
komercjalizacji na potrzeby rozmów
z potencjalnymi partnerami i odbiorcami;
Dobierać odpowiednie i zrozumiałe narzędzia
komunikacji zewnętrznej;
Prowadzić współpracę z działami: rozwoju,
marketingu i sprzedaży oraz zakupów –
w zakresie identyfikacji potrzeb
technologicznych;
Komunikować się z podmiotami gospodarczymi
w zakresie zagadnień, dotyczących rozwoju
technologicznego.

Z10 Przygotowanie materiałów analitycznych do opracowania strategii rozwoju danego
produktu przy użyciu nowej technologii
WIEDZA – zna i rozumie:

UMIEJĘTNOŚCI – potrafi:











5

Cykl życia produktu ;
Zasady tworzenia harmonogramu projektu;
Metody planowania i organizowania nowych
wdrożeń;
Zasady doboru zespołu projektowego;
Zasady i narzędzia koordynacji działań
związanych z realizacją projektów.










13

Opracowywać plan marketingowy;
Dobierać optymalne strategie komercjalizacji
w zależności od rodzaju technologii, preferencji
partnerów biznesowych oraz sytuacji w branży;
Stosować strategie komercjalizacji technologii
(sprzedaż praw własności, licencjonowanie,
alians strategiczny, venture capital, business
angels, joint venture, samodzielne wdrożenie);
Dobierać metody działań do sytuacji w branży;
Stosować zasady i narzędzia do tworzenia
harmonogramu projektu;
Dobierać odpowiednie metody planowania
i organizowania nowych wdrożeń;
Stosować się do zasad sporządzania strategii
rozwoju technologicznego organizacji;
Dobierać skład zespołu projektowego;
Korzystać z otwartych zasobów informacyjnych,
wspierających komercjalizację rozwiązań
technologicznych.
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Z11 Realizowanie audytu technologicznego
WIEDZA – zna i rozumie:

UMIEJĘTNOŚCI – potrafi:








Krajowe i międzynarodowe normy w obszarze
audytów technologicznych;
Metody, narzędzia i techniki stosowane
w audycie technologicznym;
Cykl życia innowacji technologicznej.






Dokonywać analizy strategicznej, ze szczególnym
uwzględnieniem umiejętności wyciągania
wniosków i tworzenia praktycznych
rekomendacji;
Kontrolować efekty pracy w zakresie wdrożenia
innowacji;
Identyfikować szanse i czynniki stanowiące
bariery dla rozwoju innowacji;
Pozyskiwać informacje wtórne: analiza
raportów, opracowań, danych statystycznych;
Przeprowadzać audyty technologiczne (zebranie
materiałów, analiza, synteza, przygotowanie
raportu).

3.5. Kompetencje społeczne
Pracownik w zawodzie specjalista do spraw komercjalizacji innowacyjnych technologii powinien
mieć kompetencje społeczne niezbędne do prawidłowego i skutecznego wykonywania zadań
zawodowych.
W szczególności pracownik jest gotów do:








Ponoszenia odpowiedzialności za skutki działań własnych i zespołu, w którym pracuje.
Wykonywania pracy samodzielnie, jak i funkcjonowania w zespole projektowym.
Współdziałania z dostawcami i odbiorcami innowacyjnych technologii.
Inspirowania i organizowania działalności na rzecz rozwoju innowacyjności i rozwoju
technologicznego.
Dbania i utrzymywania trwałych relacji z partnerami oraz klientami.
Przestrzegania zasad etycznych, w tym: uczciwości, rzetelności, poufności, prawa własności
intelektualnej, prawa handlowego i cywilnego.
Podnoszenia swoich kompetencji zawodowych w sposób ustawiczny, w kontekście doskonalenia
jakości usług w zakresie komercjalizacji innowacyjnych technologii.

3.6. Profil kompetencji kluczowych dla zawodu
Pracownik powinien mieć zdolność właściwego wykonywania zadań zawodowych i predyspozycje do
rozwoju zawodowego. Dlatego wymaga się od niego odpowiednich kompetencji kluczowych. Zostały
one zilustrowane w formie profilu (rys. 1) ukazującego ważność kompetencji kluczowych dla zawodu
specjalista do spraw komercjalizacji innowacyjnych technologii.

14
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Umiejętność obsługi komputera i wykorzystania Internetu
Umiejętności matematyczne
Umiejętność czytania ze zrozumieniem i pisania
Sprawność motoryczna
Planowanie i organizowanie pracy
Wywieranie wpływu/przywództwo
Komunikacja ustna
Współpraca w zespole
Rozwiązywanie problemów

0

1

2

3

4

5

Rys. 1. Profil kompetencji kluczowych dla zawodu specjalista do spraw komercjalizacji innowacyjnych technologii

Uwaga:
Wykaz kompetencji kluczowych opracowano na podstawie wykazu stosowanego w Międzynarodowym Badaniu
Kompetencji Osób Dorosłych − projekt PIAAC (OECD).

3.7. Powiązanie kompetencji zawodowych z opisami poziomów Polskiej Ramy Kwalifikacji
oraz Sektorowej Ramy Kwalifikacji
Kompetencje zawodowe pracownika w zawodzie specjalista do spraw komercjalizacji
innowacyjnych technologii nawiązują do opisów poziomów Polskiej Ramy Kwalifikacji.
Opis zawodu, zadań zawodowych i wymagań kompetencyjnych może stanowić materiał informacyjny
dla przygotowania (lub aktualizacji) opisów kwalifikacji wprowadzanych do Zintegrowanego Systemu
Kwalifikacji (ZSK). Więcej informacji:
 Zintegrowany System Kwalifikacji: https://www.kwalifikacje.gov.pl
 Zintegrowany Rejestr Kwalifikacji: https://rejestr.kwalifikacje.gov.pl

4. ODNIESIENIE DO SYTUACJI ZAWODU NA RYNKU PRACY I MOŻLIWOŚCI
DOSKONALENIA ZAWODOWEGO
4.1. Możliwości podjęcia pracy w zawodzie
Specjalista do spraw komercjalizacji innowacyjnych technologii może znaleźć pracę w:
• przedsiębiorstwach różnej wielkości, które stawiają na szeroko rozumiany rozwój i zdobywanie
rynku poprzez zastosowanie innowacyjnych technologii, dzięki czemu mają szanse stać się
liderem w danej dziedzinie,
• jednostkach administracji publicznej różnych szczebli: departamentach ministerstw, urzędach
marszałkowskich, wojewódzkich urzędach pracy, urzędach miast i gmin odpowiedzialnych za
realizację zadań, związanych z komercjalizacją oraz regionalnymi inteligentnymi specjalizacjami,
• uczelniach wyższych – w zakresie wsparcia transferu technologii, innowacyjnych rozwiązań,
patentów z nauki do biznesu,
• instytucjach naukowo-badawczych (publicznych i prywatnych) i innych organizacjach, których
zadaniem jest wspieranie procesów komercjalizacji, łączenie partnerów naukowych
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i biznesowych, promowanie innowacji, budowanie świadomości i kultury innowacji w tych
środowiskach, tj. w:
 centrach innowacji,
 centrach badawczo-rozwojowych3,
 centrach transferu technologii4,
 akceleratorach, inkubatorach przedsiębiorczości7,
 parkach naukowo-technologicznych16,
 parkach przemysłowych17,
 parkach technologicznych18,
 innowacyjnych klastrach przemysłowych11,
 instytutach badawczych.
Specjalista do spraw komercjalizacji innowacyjnych technologii może założyć i prowadzić własną
działalność gospodarczą, świadcząc np. usługi w formie doradztwa i wdrożeń zewnętrznych.
WAŻNE:
Zachęcamy do sprawdzenia dostępnych ofert pracy w Centralnej Bazie Ofert Pracy:
http://oferty.praca.gov.pl
Natomiast aktualizacje informacji o możliwościach zatrudnienia w zawodzie, przyszłe zapotrzebowanie na
dany zawód na rynku pracy oraz dodatkowe informacje można uzyskać, korzystając z polecanych źródeł
danych.
Polecane źródła danych [dostęp: 10.07.2018]:
Ranking (monitoring) zawodów deficytowych i nadwyżkowych:
http://mz.praca.gov.pl
https://www.mpips.gov.pl/analizy-i-raporty/raporty-sprawozdania/rynek-pracy/zawody-deficytowe-inadwyzkowe
Barometr zawodów: https://barometrzawodow.pl
Wojewódzkie obserwatoria rynku pracy:
Mazowieckie – http://obserwatorium.mazowsze.pl
Małopolskie – https://www.obserwatorium.malopolska.pl
Lubelskie – http://lorp.wup.lublin.pl
Regionalne Obserwatorium Rynku Pracy w Łodzi – http://obserwatorium.wup.lodz.pl
Pomorskie – http://www.porp.pl
Opolskie – http://www.obserwatorium.opole.pl
Wielkopolskie – http://www.obserwatorium.wup.poznan.pl
Zachodniopomorskie – https://www.wup.pl/pl/dla-instytucji/zachodniopomorskie-obserwatorium-rynkupracya
Podlaskie – http://www.obserwatorium.up.podlasie.pl
Zielona Linia. Centrum Informacyjne Służb Zatrudnienia:
http://zielonalinia.gov.pl
Portal Prognozowanie Zatrudnienia:
www.prognozowaniezatrudnienia.pl
Portal EU Skills Panorama:
http://skillspanorama.cedefop.europa.eu/en
Europejski portal mobilności zawodowej EURES:
https://eures.praca.gov.pl
https://ec.europa.eu/eures/public/pl/homepage
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4.2. Instytucje oferujące kształcenie, szkolenie i/lub potwierdzanie kompetencji w ramach
zawodu
Kształcenie
Obecnie (2018 r.) w ramach systemu kształcenia formalnego w Polsce nie przygotowuje się
kandydatów do pracy w zawodzie specjalista do spraw komercjalizacji innowacyjnych technologii.
Kompetencje przydane dla zawodu specjalista do spraw komercjalizacji innowacyjnych technologii
można uzyskać i potwierdzić w ramach studiów I, II i III stopnia oraz studiów podyplomowych
powiązanych z innowacjami i transferem technologii (np.: komercjalizacja nauki i technologii;
zarządzanie projektem badawczym i komercjalizacja wyników badań; zarządzanie innowacją – design
management; projektowanie innowacji; menedżer innowacji; menedżer ds. komercjalizacji
innowacji).
Szkolenie
Osoba, która zamierza wykonywać zawód specjalista do spraw komercjalizacji innowacyjnych
technologii, może nieustannie się doskonalić i podnosić swoje kompetencje poprzez udział
w szkoleniach oferowanych przez wyspecjalizowane instytucje oraz uczelnie wyższe.
W zależności od potrzeb firmy pracodawcy samodzielnie organizują wewnętrzne szkolenia (lub
zlecają je firmom komercyjnym), np. z zakresu tworzenia strategii rozwoju, wprowadzania zmian,
wdrażania innowacji, narzędzi do zarządzania innowacjami, prawnych aspektów transferu nowych
technologii.
WAŻNE:
Więcej informacji o instytucjach oferujących kształcenie, szkolenie i/lub walidację kompetencji w ramach
zawodu można uzyskać, korzystając z polecanych źródeł danych.
Polecane źródła danych [dostęp: 10.07.2018]:
Szkolnictwo wyższe:
www.wybierzstudia.nauka.gov.pl
Szkolnictwo zawodowe:
https://www.gov.pl/web/edukacja/ksztalcenie-zawodowe
http://doradztwo.ore.edu.pl/wybieram-zawod
http://www.zrp.pl
Szkolenia zawodowe:
Rejestr Instytucji Szkoleniowych – http://www.stor.praca.gov.pl/portal/#/ris
Baza Usług Rozwojowych – https://uslugirozwojowe.parp.gov.pl
Inne źródła danych:
Zintegrowany Rejestr Kwalifikacji – https://rejestr.kwalifikacje.gov.pl
Bilans Kapitału Ludzkiego – https://bkl.parp.gov.pl
Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji – http://www.frse.org.pl, http://europass.org.pl
Learning Opportunities and Qualifications in Europe – https://ec.europa.eu/ploteus

4.3. Zarobki osób wykonujących dany zawód/daną grupę zawodów
Obecnie (2018 r.) wynagrodzenie miesięcznie osób pracujących na stanowiskach właściwych dla
zawodu specjalisty do spraw komercjalizacji innowacyjnych technologii jest zróżnicowane i wynosi
z reguły do 10 000 zł brutto w przeliczeniu na jeden etat.
Poziom wynagrodzeń w przypadku stanowisk o niższym poziomie wymagań nie przekracza często
5000 zł brutto, a na stanowiskach wymagających wyższych kompetencji oraz znacznego
doświadczenia (np. Product Manager Innovation) wynagrodzenia kształtują się w przedziale od
18 000 do 22 000 zł brutto.
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Poziom wynagrodzeń osób wykonujących zawód specjalista do spraw komercjalizacji innowacyjnych
technologii uzależniony jest od:
 wykształcenia i doświadczenia zawodowego,
 szczegółowego zakresu zadań,
 sytuacji na lokalnym rynku pracy,
 rodzaju pracodawcy (prywatny, publiczny),
 formy zatrudnienia (samozatrudnienie, etat).
WAŻNE:
Zarobki osób wykonujących dany zawód/grupę zawodów są orientacyjne i mogą szybko stracić aktualność.
Dlatego na bieżąco należy sprawdzać, jakie zarobki oferuje rynek pracy, korzystając z polecanych źródeł
danych.
Polecane źródła danych [dostęp: 10.07.2018]:
Wynagrodzenie w Polsce według danych GUS:
http://stat.gov.pl/obszary-tematyczne/rynek-pracy/pracujacy-zatrudnieni-wynagrodzenia-koszty-pracy
Przykładowe portale informujące o zarobkach:
https://wynagrodzenia.pl/gus
https://wynagrodzenia.pl/kategoria/zarobki-na-stanowiskach-i-szczeblach
https://sedlak.pl/raporty-placowe
https://zarobki.pracuj.pl
https://www.forbes.pl/ogolnopolskie-badanie-wynagrodzen
https://www.kariera.pl/wynagrodzenia

4.4. Możliwości zatrudnienia osób niepełnosprawnych w zawodzie
W zawodzie specjalista do spraw komercjalizacji innowacyjnych technologii możliwe jest
zatrudnienie osób niepełnosprawnych.
Warunkiem niezbędnym jest identyfikacja barier i dostosowanie technicznych i organizacyjnych
warunków środowiska oraz stanowiska pracy do potrzeb zatrudnienia osób:
 z niewielką dysfunkcją kończyn dolnych (05-R), która nie wyklucza stania i chodzenia, w tym
samodzielnego przemieszczania się,
 z niewielką dysfunkcją kończyn górnych (05-R), która nie wyklucza wykonywania bardziej
precyzyjnych czynności,
 z dysfunkcją narządu wzroku (04-O), jeśli posiadana wada jest skorygowana odpowiednimi
szkłami optycznymi lub soczewkami kontaktowymi, które zapewnią ostrość widzenia,
 słabosłyszących, głuchych i głuchoniemych (03-L) pod warunkiem zapewnienia im odpowiedniej
pomocy technicznej oraz właściwego przygotowania środowiska i stanowiska pracy np. pod
kątem możliwości percepcji sygnałów alarmowych.
WAŻNE:
Decyzja o zatrudnieniu osoby z jakimkolwiek rodzajem niepełnosprawności może być podjęta wyłącznie po
indywidualnej konsultacji z lekarzem medycyny pracy.

5. ODNIESIENIE DO EUROPEJSKIEJ KLASYFIKACJI
UMIEJĘTNOŚCI/KOMPETENCJI, KWALIFIKACJI I ZAWODÓW (ESCO)
Europejska klasyfikacja umiejętności/kompetencji, kwalifikacji i zawodów (European
Skills/Competences, Qualifications and Occupations – ESCO) jest narzędziem łączącym rynek edukacji
z rynkiem pracy. ESCO jest częścią strategii „Europa 2020”. W klasyfikacji określono i uszeregowano
umiejętności, kompetencje, kwalifikacje i zawody istotne dla unijnego rynku pracy oraz kształcenia
i szkolenia. Tworzenie europejskiego rynku pracy, a w przyszłości wspólnego obszaru kształcenia
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ustawicznego wymaga, aby zdobywane przez jednostki umiejętności oraz kwalifikacje były zrozumiałe
oraz łatwo porównywalne między krajami, a także – by promowały mobilność wśród pracowników.
Obecnie (2018 r.) klasyfikacja ESCO jest dostępna w 27 językach (w 24 językach UE, islandzkim,
norweskim i arabskim) za pośrednictwem platformy ESCO:
https://ec.europa.eu/esco/portal/home
Klasyfikacja ESCO została oparta na trzech filarach i pokazuje w sposób systematyczny relacje między
nimi:
• Zawody: https://ec.europa.eu/esco/portal/occupation
• Umiejętności/Kompetencje: https://ec.europa.eu/esco/portal/skill
• Kwalifikacje: https://ec.europa.eu/esco/portal/qualification

6. ŹRÓDŁA DODATKOWYCH INFORMACJI O ZAWODZIE
Podstawowe regulacje prawne:
Stan prawny na dzień: 30.06.2018 r.















Ustawa z dnia 22 grudnia 2015 r. o Zintegrowanym Systemie Kwalifikacji (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz.
986, z późn. zm.).
Ustawa z dnia 30 kwietnia 2010 r. o zasadach finansowania nauki (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 87).
Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 2077, z późn.
zm.).
Ustawa z dnia 19 grudnia 2008 r. o partnerstwie publiczno-prywatnym (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz.
1834).
Ustawa z dnia 30 maja 2008 r. o niektórych formach wspierania działalności innowacyjnej
(t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 141).
Ustawa z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 2183,
z późn. zm.).
Ustawa z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz.
798).
Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (t.j. Dz. U.
z 2018 r. poz. 1265 i 1149).
Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (t.j. Dz. U.
z 2018 r. poz. 450, z późn. zm.).
Ustawa z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (t.j. Dz. U. z 2018 r.
poz. 1191, z późn. zm.).
Ustawa z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz.
419)
Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 13 kwietnia 2016 r. w sprawie charakterystyk
drugiego stopnia Polskiej Ramy Kwalifikacji typowych dla kwalifikacji o charakterze zawodowym –
poziomy 1–8 (Dz. U. poz. 537).
Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 7 sierpnia 2014 r. w sprawie klasyfikacji
zawodów i specjalności na potrzeby rynku pracy oraz zakresu jej stosowania (t.j. Dz. U.
z 2018 r. poz. 227).
Rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 20 maja 2009 r. w sprawie udzielania
pomocy na wzmacnianie potencjału instytucji otoczenia biznesu w ramach regionalnych
programów operacyjnych (Dz. U. Nr 85 poz. 719, z późn. zm.).
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Zasoby internetowe [dostęp: 10.07.2018]:











Baza danych standardów kwalifikacji/kompetencji zawodowych i modułowych programów
szkoleń: ftp://kwalifikacje.praca.gov.pl
Blog tematyczny: http://blog.bloomboard.co/2017/03/02/digital-pr-vs-content-marketing
Encyklopedia Zarządzania: https://mfiles.pl/pl/index.php/Alians_strategiczny
Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości, publikacja elektroniczna pt.: „Innowacje i Transfer
Technologii”, pod red. Krzysztof B. Matusiak
https://www.parp.gov.pl/files/74/81/469/12812.pdf
Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości: https://www.parp.gov.pl
Polski Fundusz Rozwojowy: www.pfr.pl
Portal Asystent BHP: https://asystentbhp.pl
Standardy orzecznictwa lekarskiego ZUS: http://www.zus.pl/lekarze/publikacje/standardyorzecznictwa-lekarskiego-zus
Słownik Marketingowy, https://premium-consulting.pl/slownik-marketingowy
Wyszukiwarka opisów zawodów: http://psz.praca.gov.pl/rynek-pracy/bazy-danych/klasyfikacjazawodow-i-specjalnosci/wyszukiwarka-opisow-zawodow

7. SŁOWNIK POJĘĆ
7.1. Definicje powiązane z opisem informacji o zawodzie (zawodoznawcze)
r

Nazwa pojęcia

Definicja pojęcia

Awans zawodowy

Wyróżnia się dwa podstawowe rodzaje awansu – pionowy oraz poziomy. Awans pionowy
oznacza zmianę stanowiska na wyższe w hierarchii przedsiębiorstwa/organizacji oraz przyznanie
wyższego wynagrodzenia i poszerzenie uprawnień, np. awans polegający na osiągnięciu
wyższego stopnia wymagań formalnych w policji, w wojsku, mianowanie na wyższy stopień –
awans nauczycielski. Awans poziomy oznacza zmianę stanowiska niepociągającą za sobą zmiany
pozycji pracownika w hierarchii firmy, np. objęcie dodatkowego stanowiska przez pracownika,
powierzenie nowych zadań, rozszerzenie uprawnień i zakresu podejmowanych decyzji.

Czynności
zawodowe

Są to działania podejmowane w ramach zadania zawodowego i dające efekt w postaci realizacji
celu przewidzianego w zadaniu zawodowym.

Edukacja formalna

Kształcenie realizowane przez publiczne i niepubliczne szkoły oraz inne podmioty systemu
oświaty, uczelnie oraz inne podmioty systemu szkolnictwa wyższego w ramach programów, które
prowadzą do uzyskania kwalifikacji pełnych oraz kwalifikacji nadawanych po ukończeniu studiów
podyplomowych (zgodnie z ustawą Prawo o szkolnictwie wyższym) albo kwalifikacje w zawodzie
(zgodnie z przepisami oświatowymi).
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Edukacja
pozaformalna

Kształcenie i szkolenie realizowane w ramach programów, które nie prowadzą do uzyskania
kwalifikacji pełnych lub kwalifikacji właściwych dla edukacji formalnej.

Efekty uczenia się

Wiedza, umiejętności oraz kompetencje społeczne nabyte w procesie uczenia się (w ramach
edukacji formalnej, edukacji pozaformalnej lub poprzez uczenie się nieformalne).

Europejskie Ramy
Kwalifikacji (ERK)

Przyjęta w Unii Europejskiej struktura i opis poziomów kwalifikacji umożliwiająca porównanie
kwalifikacji uzyskiwanych w różnych państwach. W ERK wyróżniono 8 poziomów kwalifikacji
opisywanych za pomocą efektów uczenia się (wiedza, umiejętności i kompetencje). ERK stanowi
układ odniesienia do krajowych ram kwalifikacji, w tym do PRK.

Kody
niepełnosprawności

Są symbolami rodzaju schorzenia, które ma decydujący wpływ na to, do jakich prac osoba
niepełnosprawna może być kierowana, a do jakich nie powinna ze względu na jej zdrowie
i skuteczność pracy na danym stanowisku. Podstawowe kody niepełnosprawności:
01-U upośledzenie umysłowe,
02-P choroby psychiczne,
03-L zaburzenia głosu, mowy i choroby słuchu,
04-O choroby narządu wzroku,
05-R upośledzenie narządu ruchu,
06-E epilepsja,
07-S choroby układu oddechowego i krążenia,
08-T choroby układu pokarmowego,
09-M choroby układu moczowo-płciowego,
10-N choroby neurologiczne,
11-I inne, w tym schorzenia: endokrynologiczne, metaboliczne, zaburzenia enzymatyczne, choroby
zakaźne i odzwierzęce, zeszpecenia, choroby układu krwiotwórczego,
12-C całościowe zaburzenia rozwojowe.

Kompetencje
społeczne

Jest to rozwinięta w toku uczenia się zdolność kształtowania własnego rozwoju oraz
autonomicznego i odpowiedzialnego uczestniczenia w życiu zawodowym i społecznym,
z uwzględnieniem etycznego kontekstu własnego postępowania.

Kompetencje
kluczowe

Są to kompetencje (połączenie wiedzy, umiejętności i kompetencji społecznych) integracji
społecznej i zatrudnienia potrzebne w życiu zawodowym i pozazawodowym oraz do bycia
aktywnym obywatelem. Na potrzeby opracowania informacji o zawodach wyróżniono
9 kompetencji, które zostały wybrane i pogrupowane ze zbioru 15 kompetencji kluczowych
wyodrębnionych w Międzynarodowym Badaniu Kompetencji Osób Dorosłych − Projekt PIAAC
prowadzonym cyklicznie przez OECD.
Jest to układ wiedzy, umiejętności i kompetencji społecznych niezbędnych do wykonywania,
w ramach wydzielonego zakresu pracy w zawodzie zestawu zadań zawodowych. Posiadanie jednej
lub kilku kompetencji zawodowych powinno umożliwić zatrudnienie na co najmniej jednym
stanowisku pracy w zawodzie.

Kompetencja
zawodowa

Kwalifikacja

Oznacza zestaw efektów uczenia się w zakresie wiedzy, umiejętności oraz kompetencji społecznych
nabytych w edukacji formalnej, edukacji pozaformalnej lub poprzez uczenie się nieformalne,
zgodnych z ustalonymi dla danej kwalifikacji wymaganiami, których osiągnięcie zostało
sprawdzone w procesie walidacji oraz formalnie potwierdzone przez uprawniony podmiot
certyfikujący. W Zintegrowanym Systemie Kwalifikacji wyodrębniono 4 rodzaje kwalifikacji: pełne,
cząstkowe, rynkowe i uregulowane.

Polska Rama
Kwalifikacji (PRK)

Opis ośmiu wyodrębnionych w Polsce poziomów kwalifikacji odpowiadających odpowiednim
poziomom Europejskich Ram Kwalifikacji sformułowany za pomocą ogólnych charakterystyk
efektów uczenia się dla kwalifikacji na poszczególnych poziomach ujętych w kategoriach wiedzy,
umiejętności i kompetencji społecznych.

Potwierdzanie
kompetencji

Jest to proces polegający na sprawdzeniu, czy kompetencje wymagane dla danej kwalifikacji
zostały osiągnięte. Terminy o podobnym znaczeniu: „walidacja”, „egzaminowanie”. Proces ten
prowadzi do certyfikacji − wydania przez upoważnioną instytucję „dyplomu”, „świadectwa”,
„certyfikatu”.

Sektorowa Rama
Kwalifikacji (SRK)

Opis poziomów kwalifikacji funkcjonujących w danym sektorze lub branży; poziomy Sektorowych
Ram Kwalifikacji odpowiadają odpowiednim poziomom Polskiej Ramy Kwalifikacji.

Sprawności
sensomotoryczne

Są to sprawności związane z funkcjonowaniem narządów zmysłów (wzroku, słuchu, smaku,
powonienia, dotyku) oraz narządu ruchu (sprawność rąk, precyzja ruchów rąk, sprawność nóg,
koordynacja wzrokowo-ruchowa itp.).
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Stanowisko pracy

Jest to miejsce pracy w strukturze organizacyjnej, np. przedsiębiorstwa, instytucji, organizacji,
w ramach którego pracownik wykonuje zadania zawodowe stale lub okresowo. Do prawidłowego
wykonywania zadań na danym stanowisku pracy konieczne jest posiadanie wiedzy, umiejętności
oraz kompetencji społecznych właściwych dla kompetencji zawodowych wyodrębnionych
w zawodzie.

Tytuł zawodowy

Jest przyznawany osobie, która udowodniła, że posiada określony zasób wiedzy i umiejętności
potrzebny do wykonywania danego zawodu. W niektórych grupach zawodowych (technicy,
lekarze, rzemieślnicy) istnieją ustawowo zadekretowane nazwy i hierarchie tych tytułów, podczas
gdy w innych nie ma takich systemów. Przykładowo tytuły zawodowe uzyskiwane w szkołach
i placówkach oświaty to: robotnik wykwalifikowany i technik, w rzemiośle: uczeń, czeladnik, mistrz,
w kulturze fizycznej: trener, instruktor, menedżer sportu.

Umiejętności

Jest to przyswojona w procesie uczenia się zdolność do wykonywania zadań i rozwiązywania
problemów właściwych dla dziedziny uczenia się lub działalności zawodowej.

Uprawnienia
zawodowe

Oznaczają posiadanie prawa do wykonywania czynności zawodowych (zawodu), do których dostęp
jest ograniczony poprzez przepisy prawne przewidujące konieczność posiadania odpowiedniego
wykształcenia, spełnienia wymagań kwalifikacyjnych lub innych dodatkowych wymagań.

Uczenie się
nieformalne

Uzyskiwanie efektów uczenia się poprzez różnego rodzaju aktywność poza edukacją formalną
i edukacją pozaformalną, w tym poprzez samouczenie się i doświadczenie uzyskane w pracy.

Walidacja

Oznacza sprawdzenie, czy osoba ubiegająca się o nadanie określonej kwalifikacji, niezależnie od
sposobu uczenia się (edukacja formalna, pozaformalna i uczenie się nieformalne) tej osoby,
osiągnęła wyodrębnioną część lub całość efektów uczenia się wymaganych dla tej kwalifikacji.

Wiedza

Jest to zbiór opisów obiektów i faktów, zasad, teorii oraz praktyk przyswojonych w procesie
uczenia się, odnoszących się do dziedziny uczenia się lub działalności zawodowej.

Wykształcenie

Oznacza rezultat procesu kształcenia w zakresie ogólnym i specjalistycznym charakteryzowany na
podstawie:
 poziomu wykształcenia odpowiadającego poziomowi ukończonej szkoły (np. wykształcenie:
podstawowe, gimnazjalne, ponadpodstawowe, ponadgimnazjalne, czeladnicze, policealne,
wyższe (pierwszy, drugi i trzeci stopień),
 profilu wykształcenia (ukończonej szkoły) lub dziedziny wykształcenia (kierunek lub kierunek
i specjalność ukończonej szkoły wyższej lub wyższej szkoły zawodowej).

Zadanie zawodowe

Jest to logiczny wycinek lub etap pracy w ramach zawodu o wyraźnie określonym początku i końcu
wykonywany na stanowisku pracy. Na zadanie zawodowe składa się układ czynności zawodowych
powiązanych jednym celem, kończący się określonym wytworem, usługą lub istotną decyzją.
W wyniku podziału pracy każdy zawód różni się wykonywanymi zadaniami, na które składają się
czynności zawodowe.
Jest to zbiór zadań zawodowych wyodrębnionych w wyniku społecznego podziału pracy,
wykonywanych przez poszczególne osoby i wymagających odpowiednich kwalifikacji i kompetencji
(wiedzy, umiejętności i kompetencji społecznych), zdobytych w wyniku kształcenia lub praktyki.
Wykonywanie zawodu stanowi źródło utrzymania.

Zawód

Zintegrowany
System Kwalifikacji
(ZSK)

Wyodrębniona część Krajowego Systemu Kwalifikacji, w której obowiązują określone w ustawie
standardy opisywania kwalifikacji oraz przypisywania poziomu Polskiej Ramy Kwalifikacji do
kwalifikacji, zasady włączania kwalifikacji do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji i ich
ewidencjonowania w Zintegrowanym Rejestrze Kwalifikacji (ZRK), a także zasady i standardy
certyfikowania kwalifikacji oraz zapewniania jakości nadawania kwalifikacji.
Informacje o ZSK są dostępne pod adresem: https://www.kwalifikacje.gov.pl

Zintegrowany
Rejestr Kwalifikacji
(ZRK)

Rejestr publiczny prowadzony w systemie teleinformatycznym ewidencjonujący kwalifikacje
włączone do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji. Informacje o ZRK są dostępne pod adresem:
https://rejestr.kwalifikacje.gov.pl

22

INFORMACJA O ZAWODZIE – Specjalista do spraw komercjalizacji innowacyjnych technologii 242203

7.2. Definicje związane z wykonywaniem zawodu (branżowe)
Lp.

Nazwa pojęcia

1

Alians strategiczny

2

Business Angels –
Anioły Biznesu

3

Centrum badawczo-rozwojowe (CBR)

4

Centrum transferu
technologii (CTT)

5

Cykl życia produktu

6

Digital PR

Definicja

Źródło

Związek pomiędzy firmami, którego zamierzeniem jest
realizacja wspólnego celu obu partnerów. Powstają, gdy
pomiędzy partnerami sojuszu występuje słaba rywalizacja
i silna współpraca. Alians oznacza przymierze, trwały
sojusz pomiędzy partnerami lub współdziałanie
konkurentów w celu osiągnięcia obustronnych korzyści.
Są jednym z trzech rodzajów rynkowych dostawców
finansowania typu venture capital. Ich inwestycje
odgrywają szczególną rolę w procesie finansowania
innowacji, gdyż lokowane są w znacznym stopniu we
wczesne fazy rozwojowe projektów oraz w porównaniu
z inwestycjami funduszy inwestycyjnych obejmują
mniejsze kwoty. Taka charakterystyka inwestycji sprawia,
że na rynkach rozwiniętych uzupełniają oni niejako
działalność funduszy, obsługując inne części rynku.
Przedsiębiorca niebędący jednostką badawczo-rozwojową,
który na mocy Ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku
o niektórych formach wspierania działalności innowacyjnej
uzyskał status CBR. Celem nadawania statusu CBR jest
rozwój prywatnego sektora badawczo-rozwojowego oraz
wzrost popytu na usługi B+R przez powiązanie statusu
centrum z zachętami podatkowymi.
Grupa nienastawionych na zysk jednostek doradczych,
szkoleniowych i informacyjnych realizujących programy
wsparcia transferu i komercjalizacji technologii i wszystkich
towarzyszących temu procesowi zadań. Działalność CTT
ma miejsce na styku sfery nauki i biznesu (stąd częsta
nazwa jednostki pomostowe), ma zaowocować adaptacją
nowoczesnych technologii przez działające w regionie
małe i średnie firmy. Do podstawowych celów działalności
centrów należy zaliczyć: 1) waloryzację potencjału
naukowo-innowacyjnego w regionie, tworzenie baz
danych i rozwijanie sieci kontaktów między światem nauki
i gospodarki, 2) opracowywanie studiów
przedinwestycyjnych, 3) identyfikację potrzeb
innowacyjnych podmiotów gospodarczych (audyt
technologiczny), 4) popularyzację, promocję i rozwój
przedsiębiorczości technologicznej.
Koncepcja cyklu życia produktu pomaga wyjaśnić
dynamikę sprzedaży produktu na rynku i związane z tym
poziomy zysku. Może być stosowana w procesie
zarządzania produkcją, sprzedażą, planowaniem działań
marketingowych. Zakłada ona występowanie
następujących faz cyklu życia produktu na rynku:
wprowadzenie, wzrost, dojrzałość, spadek.
Działania Public Relations w głównej mierze skupiające się
na narzędziach dostępnych w internecie, w tym w mediach
społecznościowych. Dzięki nim można kształtować
wizerunek, komunikować się z mediami (głównie
elektronicznymi), rozwijać bazę dziennikarzy oraz portali
internetowych.

https://mfiles.pl/pl/index.
php/Alians_strategiczny
[dostęp: 10.07.2018]
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https://www.parp.gov.pl/
files/74/81/469/12812.
pdf
[dostęp: 10.07.2018]

https://www.parp.gov.pl/
files/74/81/469/12812.
pdf
[dostęp: 10.07.2018]

https://www.parp.gov.pl/
files/74/81/469/12812.
pdf
[dostęp: 10.07.2018]

https://www.parp.gov.pl/
files/74/81/469/12812.
pdf
[dostęp: 10.07.2018]

Definicja sformułowana
przez zespól ekspercki na
podstawie:
http://blog.bloomboard.c
o/2017/03/02/digital-prvs-content-marketing/
[dostęp: 10.07.2018]
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7

Inkubator
przedsiębiorczości

8

Innowacja
marketingowa

9

Innowacja
organizacyjna

10

Innowacja procesowa

11

Innowacyjny klaster
przemysłowy

12

Joint Venture

Instytucja powołana w celu kompleksowego wspierania
biznesu. Głównym celem inkubatora jest wypromowanie
efektywnych przedsiębiorstw, które po opuszczeniu
programu są zdolne samodzielnie przetrwać finansowo. Po
opuszczeniu inkubatora firmy tworzą miejsca pracy,
rewitalizują środowisko lokalne, komercjalizują nowe
technologie, tworzą dobrobyt i pomyślny rozwój lokalnej
i narodowej gospodarki.
Wdrożenie nowej metody marketingowej wiążącej się ze
znaczącymi zmianami w projekcie/konstrukcji produktu
lub w opakowaniu, dystrybucji, promocji lub strategii
cenowej. Celem innowacji marketingowych jest lepsze
zaspokojenie potrzeb klientów, otwarcie nowych rynków
zbytu lub nowe pozycjonowanie produktu firmy na rynku
dla zwiększenia sprzedaży.
Wdrożenie nowej metody organizacyjnej w przyjętych
przez firmę zasadach działania, w organizacji miejsca pracy
lub w stosunkach z otoczeniem. Celem innowacji
organizacyjnych może być osiągnięcie lepszych wyników
poprzez redukcję kosztów administracyjnych lub kosztów
transakcyjnych, podniesienie poziomu zadowolenia z pracy
(a tym samym wydajności pracy), uzyskanie dostępu do
aktywów niebędących przedmiotem wymiany handlowej
(takich jak nieskodyfikowana wiedza zewnętrzna) czy
obniżenie kosztów dostaw.
Wdrożenie nowej lub znacząco udoskonalonej metody
produkcji lub dostawy. Do tej kategorii zalicza się znaczące
zmiany w zakresie technologii, urządzeń oraz/lub
oprogramowania. Mogą mieć za cel obniżenie kosztów
jednostkowych produkcji lub dostawy, podniesienie
jakości, produkcję bądź dostarczanie nowych lub znacząco
udoskonalonych produktów. Innowacja produktowa –
wprowadzenie wyrobu lub usługi, które są nowe lub
znacząco udoskonalone w zakresie swoich cech lub
zastosowań. Zalicza się tu znaczące udoskonalenia pod
względem specyfikacji technicznych, komponentów
i materiałów, wbudowanego oprogramowania.
Inaczej grono (ang. cluster), geograficzne skupisko
wzajemnie powiązanych firm, wyspecjalizowanych
dostawców, jednostek świadczących usługi, firm
działających w pokrewnych sektorach i związanych z nimi
instytucji (na przykład uniwersytetów, jednostek
normalizacyjnych i stowarzyszeń branżowych)
w poszczególnych dziedzinach, konkurujących między
sobą, ale także współpracujących. Określenie innowacyjny
dotyczy charakteru podejmowanej działalności w ramach
funkcjonowania klastrów.
Termin określający wspólnego przedsiębiorcę, który
dotyczy przedsięwzięcia opartego na wkładzie kapitału
dwóch lub więcej podmiotów, niezależnych od siebie pod
względem ekonomicznym, prawnym oraz
administracyjnym. Joint venture znajdują się pod tzw.
wspólną kontrolą przedsiębiorców, którzy zachowują
odrębną osobowość prawną.
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Definicja sformułowana
przez zespól ekspercki na
podstawie:
https://www.parp.gov.pl/
files/74/81/469/12812.
pdf
[dostęp: 10.07.2018]
https://www.parp.gov.pl/
files/74/81/469/12812.
pdf
[dostęp: 10.07.2018]

https://www.parp.gov.pl/
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pdf
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13

Kapitał ryzyka –
venture capital (VC)

14

Komercjalizacja

15

Licencjonowanie

16

Park naukowo-technologiczny

17

Park przemysłowy

Jest to rodzaj finansowania o charakterze udziałowym
(realizowanego głównie poprzez zakup akcji bądź udziałów
spółki) średnio- lub długoterminowym i przeznaczonego
głównie dla małych i średnich przedsiębiorstw,
nienotowanych na giełdzie papierów wartościowych,
a posiadających znaczący potencjał szybkiego rozwoju.
Akcje/udziały tych przedsiębiorstw nabywane są
z zamiarem ich późniejszej odsprzedaży. Przychody ze
sprzedaży akcji/udziałów przedsiębiorstwa są dla
inwestora podstawowym źródłem odzyskania
zainwestowanego kapitału oraz realizacji zysków.
Głównym źródłem zysków inwestora jest przyrost wartości
przedsiębiorstwa. VC zajmuje istotne miejsce w zakresie
finansowania projektów innowacyjnych, realizowanych
przez małe i średnie przedsiębiorstwa. Jego szczególną
cechą jest finansowanie firm powstających i rozwijających
się na bazie innowacji.
Pojęcie pochodzi od angielskiego słowa commerce
oznaczającego handel lub wymianę handlową.
Podstawowym celem tego działania jest więc przeniesienie
(transfer) wyników badań lub określonej technologii na
rynek.
Udzielanie, udzielenie licencji na określony produkt czy
patent.

https://www.parp.gov.pl/
files/74/81/469/12812.
pdf
[dostęp: 10.07.2018]

Organizacja zarządzana przez wykwalifikowanych
specjalistów, której celem jest podniesienie dobrobytu
społeczności, w której działają poprzez promowanie
kultury innowacji i konkurencji wśród przedsiębiorców
i instytucji opartych na wiedzy. Aby osiągnąć ten cel, park
naukowy stymuluje i zarządza przepływem wiedzy,
technologii pomiędzy szkołami wyższymi, jednostkami
badawczo-rozwojowymi, przedsiębiorstwami i rynkami.
Ułatwia tworzenie i rozwój przedsiębiorstw opartych na
wiedzy poprzez inkubowanie i proces pączkowania (spin-off). Dodaje przedsiębiorstwom wartości poprzez wysokiej
jakości usługi oraz obiekty i terytorium o wysokim
standardzie.
Zespół wyodrębnionych nieruchomości, w którego skład
wchodzi co najmniej nieruchomość, na której znajduje się
infrastruktura techniczna pozostała po
restrukturyzowanym lub likwidowanym przedsiębiorcy,
utworzony na podstawie umowy cywilnoprawnej, której
jedną ze stron jest jednostka samorządu terytorialnego,
stwarzający możliwość prowadzenia działalności
gospodarczej przedsiębiorcom, w szczególności małym
i średnim. W ramach parków przemysłowych realizowana
jest polityka w zakresie: – wspomagania młodych
innowacyjnych przedsiębiorstw nastawionych na rozwój
produktów i metod wytwarzania w technologicznie
zaawansowanych branżach; – optymalizacji warunków
transferu technologii i komercjalizacji rezultatów badań
z instytucji naukowych do praktyki gospodarczej;
w praktyce spotykanych pod nazwami parki: naukowe,
badawcze, naukowo-badawcze, naukowo-technologiczne,
przemysłowo-technologiczne, technopole itp.

https://www.parp.gov.pl/
files/74/81/469/12812.
pdf
[dostęp: 10.07.2018]
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https://www.parp.gov.pl/
files/74/81/469/12812.
pdf
[dostęp: 10.07.2018]
Definicja sformułowana
przez zespół ekspercki

https://www.parp.gov.pl/
files/74/81/469/12812.
pdf
[dostęp: 10.07.2018]
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18

Park technologiczny

19

Startup

20

Social media

21

Software house

22

Transfer technologii

Zespół wyodrębnionych nieruchomości wraz
z infrastrukturą techniczną, utworzony w celu
dokonywania przepływu wiedzy i technologii pomiędzy
jednostkami naukowymi w rozumieniu art. 3 pkt 4 ustawy
z dnia 12 stycznia 1991 r. o Komitecie Badań Naukowych
(Dz. U. z 2001 r. Nr 33, poz. 389 oraz z 2003 r. Nr 39, poz.
335) a przedsiębiorcami, na którym oferowane są
przedsiębiorcom, wykorzystującym nowoczesne
technologie, usługi w zakresie doradztwa w tworzeniu
i rozwoju przedsiębiorstw, transferu technologii oraz
przekształcania wyników badań naukowych i prac
rozwojowych w innowacje technologiczne, a także
stwarzający tym przedsiębiorcom możliwość prowadzenia
działalności gospodarczej przez korzystanie
z nieruchomości i infrastruktury technicznej na zasadach
umownych.
Firma o wysokim ryzyku i potencjalnie wysokim zwrocie
z podjętej inwestycji, działająca w obszarze innowacyjnych
technologii.
Przedsiębiorstwo w pierwszej fazie rozwoju stworzone
w celu poszukiwania modelu biznesowego oraz
finansowania, które zagwarantowałoby jego rozwój.
Startupy mogą powstawać w dowolnej branży, jednak
najczęściej są kojarzone z internetem i nowymi
technologiami.
Grupa mediów internetowych oraz aplikacji mobilnych,
których zadaniem jest przekształcenie komunikacji
w interaktywny dialog. Media społecznościowe to nie tylko
Facebook i Twitter, ale także fora internetowe i grupy
dyskusyjne oraz narzędzia mobilne.
Przedsiębiorstwo zajmujące się tworzeniem
oprogramowania.

https://www.parp.gov.pl/
files/74/81/469/12812.
pdf
[dostęp: 10.07.2018]

Przekazywanie określonej wiedzy technicznej
i organizacyjnej oraz związanego z nią know-how celem
gospodarczego (komercyjnego) wykorzystania. Transfer
technologii to proces zasilania rynku technologiami,
stanowiący szczególny przypadek procesu komunikowania
się. Należy podkreślić interakcyjny charakter tego procesu,
w którym występują rozmaite pętle sprzężeń zwrotnych
pomiędzy nadawcami i odbiorcami wiedzy oraz nowych
rozwiązań technologicznych i organizacyjnych. Transfer
dokonuje się głównie pomiędzy sektorem nauki i badań
a sferą działalności gospodarczej, tworząc specyficzny
pomost pomiędzy tymi światami.

https://www.parp.gov.pl/
files/74/81/469/12812.
pdf
[dostęp: 10.07.2018]
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https://premiumconsulting.pl/slownikmarketingowy/
[dostęp: 10.07.2018]

https://premiumconsulting.pl/slownikmarketingowy/
[dostęp: 10.07.2018]
Definicja sformułowana
przez zespół ekspercki

www.psz.praca.gov.pl

ZASTOSOWANIE INFORMACJI O ZAWODACH
Wsparcie dla pracowników i klientów instytucji rynku pracy w zakresie:

• skutecznego podejmowania decyzji dotyczących wyboru zawodu,
pracy/zatrudnienia,
• nabywania nowych lub rozszerzania już posiadanych kompetencji zawodowych,
• zmiany kwalifikacji zawodowych zgodnie z potrzebami rynku pracy,
• dopasowywania treści szkoleń kontraktowanych przez urzędy pracy do
potrzeb rynku pracy.

Wsparcie dla różnych grup interesariuszy w zakresie:
•
•
•
•
•

poradnictwa i doradztwa zawodowego,
tworzenia i aktualizacji ofert szkoleniowych dla rynku pracy,
dostosowania oferty kształcenia zawodowego do wymagań rynku pracy,
tworzenia i aktualizacji opisów stanowisk pracy,
przygotowania lub aktualizacji opisu kwalifikacji rynkowych wprowadzanych
do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji.
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