Biblioteka Uniwersytecka sala nr 122, I piętro (obok czytelni). Zajęcia w godzinach 9.00-16.00
Moduł

Cel modułu

Warsztaty

wprowadzenie oraz przyswojenie wiedzy na temat metodyki Innovation and design
management, wykorzystywanej do zarządzania procesami tworzenia innowacji
i zarządzania designem.
zbudowanie zespołu, integracja uczestników/tki oraz identyfikacja ich kompetencji.

Ilość godzin h
dydaktycznych

Terminy

8

23.10.2021

8

24.10.2021

16

6-7.11.2021

8

13.11.2021

8

14.11.2021

8

20.11.2021

2

Projektowanie - zarządzanie
innowacjami i designem

1

Projektowanie - budowanie zespołu
i identyfikacja kompetencji

3

Identyfikacja problemów

4

Trening kreatywności

5

Prototypowanie - identyfikacja
wizualna i tworzenie marki

6

Prototypowanie - wzornictwo
przemysłowe

7

Modelowanie i testowanie

testowanie produktów i usług, wnioskowanie na podstawie uzyskanej wiedzy oraz
implementacja wiedzy z wnioskowania na potrzeby rozwoju prototypów rozwiązań.

8

21.11.2021

8

Wizualizacja produktów 3D

poznanie podstawowych technik pracy w zakresie modelowania i modyfikowania obiektów 3d
przy wykorzystaniu narzędzi projektowych natywnych dla środowiska Adobe Creative Cloud.

8

04.12.2021

9

zaprojektowanie modeli biznesowych, w obrębie propozycji wartości wypracowywanej we
Komercjalizacja - modele biznesowe wcześniejszych modułach.

8

05.12.2021

10

Komunikacja - umiejętności
prezentacyjne, wystąpienia przed
inwestorami

poznanie technik niezbędnych do przygotowania profesjonalnego wystąpienia,
skoncentrowanego na przedstawieniu w krótkim czasie i pod silną presją, kluczowych zasad i
zalet projektowanych rozwiązań.

8

15.01.2022

11

Prezentacja rozwiązań

prezentacja przez studentów/tki szkoły letniej swoich wypracowanych rozwiązań
w postaci profesjonalnej prezentacji, wykorzystując wiedze zdobytą podczas całego semestru.

8

16.01.2022

poznanie metod, które są oparte na empatycznym wczuwaniu się w rolę klienta, rozpoznawaniu
i diagnozowaniu potrzeb oraz definiowaniu problemów i wyzwań.
wzmocnienie wśród studentów/tki zdolności poszukiwania nowych rozwiązań, czerpanie korzyści
z myślenia „szeroko” bez szufladkowania, umiejętne dostosowanie się i otwarcie na nawet
chaotyczny proces zmian.
przyswojenie wiedzy jak budować tożsamość marki i projektować w oparciu o nią identyfikację
wizualną, z nastawieniem na to by marka docelowo oferowała spójne
i wyjątkowe doświadczenie klientom.
poznanie narzędzi i zasad budowania szybkiego prototypowania, zarówno produktów, jak i usług
oraz samodzielnie zaprojektowanie prototypów projektowanych rozwiązań.
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