Naukowcy wespół ze studentami powinni uczyć się chronić wiedzę
"Siłą Politechniki Krakowskiej, poza osiągnięciami naukowo-badawczymi, są bliskie

kontakty ze Stowarzyszeniem Wychowanków. Nasi absolwenci trafiają do bardzo dobrych
firm, są wysoko notowani na rynku pracy. Warto inwestować w te relacje już na etapie
studiów. Planujemy poszerzyć ofertę kształceniową o zagadnienia związane z ochroną
wiedzy i zainteresować studentów prawami własności intelektualnej, aby wiedzieli, jak w
życiu zawodowym należy dbać o swoją własność przemysłową, pomysły i wynalazki" –
mówi Jan Kazior prorektor ds. nauki Politechniki Krakowskiej
Jako pouczające i niezwykle pożyteczne profesor ocenił debaty zorganizowane na Giełdzie Papierów
Wartościowych w Warszawie oraz małopolskie spotkania w ramach projektu IPR Management. O
klasie naukowca świadczy dostrzeganie przez niego dziedzin, w których on sam, a także inni badacze i
akademicy muszą się jeszcze wiele nauczyć.

– Moja wiedza nt. roli ochrony własności intelektualnej na progu XXI wieku została znacznie
poszerzona i wykorzystam ją na Politechnice Krakowskiej, by prawa własności intelektualnej były lepiej
chronione i wykorzystywane. Na tym polu mamy naprawdę wiele do zrobienia – nie mówię jedynie o
mojej uczelni, ale o skali całego kraju.
W opinii prof. Kaziora, szczególnie cenne podczas 2. Międzynarodowego Kongresu "Zarządzanie
własnością intelektualną – kluczem do konkurencyjnej gospodarki" były dyskusje kuluarowe.
Przedstawiciele uczelni polskich i zagranicznych, różnych branż biznesu, banków, mogli przedstawić w
formie plenarnej, a potem wymienić w partnerskich rozmowach własne doświadczenia w ochronie
własności przemysłowej. Dla prorektora PK była to okazja do zwiększenia kompetencji dydaktycznych
dla dobra przyszłych absolwentów uczelni.

– W czasie takich rozmów uczymy się, jak zabezpieczyć swoje osiągnięcia. Często pracownicy naukowi
publikują wyniki swoich badań, być może nie zdając sobie sprawy, że tracą w ten sposób prawo do
ich ewentualnej ochrony. Na Politechnice Krakowskiej należy poszerzyć ofertę kształceniową o
zagadnienia związane z ochroną wiedzy i zainteresować studentów prawami własności intelektualnej,
aby wiedzieli, jak w życiu zawodowym należy dbać o własność przemysłową, pomysły i wynalazki.
Profesor zaznacza, że mocną stroną uczelni jest prężnie działające Stowarzyszenie Wychowanków
Politechniki Krakowskiej. Wzorem najlepszych uczelni amerykańskich politechnika utrzymuje z
absolwentami stały kontakt, dbając o wymianę poglądów. Co roku wybitni wychowankowie wpisywani
są do złotej księgi. O obustronnej współpracy świadczy pozytywne nastawienie absolwentów do
wspierania finansowego inicjatyw uczelnianych.

– Nasi absolwenci trafiają do bardzo dobrych firm, są wysoko notowani na rynku pracy. Warto
inwestować w te relacje już na etapie studiów. Z pewnością zwrócą się w formie niematerialnej, jak i
w konkretnych inicjatywach, między innymi sponsorskich (jak np. w przypadku Fakro, którego
właścicielem jest wychowanek politechniki, sponsorujący wiele organizowanych na uczelni imprez).

W ramach kongresu w Krakowie i okolicach odbyło się wiele zorganizowanych i mniej formalnych
spotkań, na których poruszano kwestie wdrażania innowacji i ochrony własności intelektualnej na
terenie Małopolski, podkreślano rolę uczelni w rozwoju parków technologicznych, specjalnych stref
ekonomicznych, omawiano znaczenie centrów technologii tworzonych przy ważniejszych ośrodkach
akademickich.

