-

-

realizujemy projekty aplikacyjne i co naj-

-

Big Pharma. W terapii nowotworów proi inwestorów. NanoThea swoje innowacje
implementuje w modelu potwierdzonym
sukcesem Blue Earth Diagnostics.

-

i Transferem Technologii, jak i w postaci

-

start-upami to: nowe technologie, niskie
koszty startu, bardzo wysoki zwrot z inwe-

-

Niskie koszty i wysoki zysk po jednej stro-

t-up w programie nauczania przedmiotu.
-

nej ryzyko i koszty wynalazku opartego na

-

nia tradycyjne studia. Po pierwsze odbywa
dycje skrupulatnie prowadzonych, interdyscyplinarnych eksperymentów naukowych.

-

-

-

cha, czterech doktorów nauk biologicznych
oraz chemików, dwoje doktorantów oraz

mój promotor, ale osoba o renesansogo a za razem praktycznego, powinien to

(Campus Warsaw) i Microsoft (Startberbalne konferencje takich organizacji –
konferencja International Conference on

-

z dala od idei zastosowania, z nieprzewiproduktach i procesach, innowacja to zazysku, dyfuzja technologiczna to efekt innowacji dla wszystkich z darmowej wiedzy
-

zyski. I lider i pasja.

ceutyków w diagnostyce lub terapii nowo-

Ogromna dynamika start-upu to efekt
wielu czynników, przede wszystkim – prze-

wyniki, a z nimi nowe perspektywy. Wkrót-

-

-

w biotechnologii – niespotykanie szyb-

tu obecnego profesora PW Tomasza Cia-

Era bioinformatyki, modelowania oraz sto-

sowanie zaawansowanych metod badawpoznania praw natury i ich skutecznego

lizowane grupy start-upów, które w wypadku odniesienia rynkowego sukcesu,

nowe, atrakcyjne obszary dla inwestorów

je ugruntowana wiedza o strategii rozwoju
typowego start-upu z sukcesem. Powstanie start-upu to trzy fazy – faza tworzenia
modelu biznesowego (faza formowania),
testowania) wreszcie faza adaptowania

biznesowego to etapy budowy misji, wizji
pozyskiwania funduszy (inwestorów). Faza
trzecia – szybki mierzalny wzrost – rozumie

-

atywnej interakcji studentów, doktorantów,
-

mater nie tylko sentymentem, ale bardzo
realnym interesem i nadziejami. Start-up
-

rygodni dla inwestorów. Inwestorzy to naj-

od profesora tego co pozwala jego kre-

ciera do zainteresowanych od razu z pierw-

-

-

-

to generator niewygodnych, niepokornych
woju uczelni XXI wieku. To wyzwanie dla

nowanie mizerot, które swój brak intelektu
oraz niezadowolenie z samych siebie pra-

-

-

zysku i satysfakcji z wsparcia szlachetnym

sukces zakorzeniony na uczelni, oparty
o tylko tam prezentowane najnowsze me-

pojmowanemu rozwojowi.

-

-

cowników i studentów, doktorantów i wy-

-

taci w tej dziedzinie, jak MIT czy Universyzyski z start-upów licencji czy patentów,
uczelnie. Prawdziwy zysk uczelni stanowi

-

a nawet symbioza start-upów z korpora-

-

sjonalizm to nie procedury tylko esencja

i do kompetencji, wreszcie – szansy na kre-

skupionych na technologiach informacyj-

-

nad prototypem sprawdzonym w testach
-

tamy o skali wspomnianej Conference on
Business Incubation.

nych etapów. Po etapie studiów stajemy

-

Etap studiów to najciekawszy czas, kiedy

niepotrzebne. Czasem trudno to rozdziemowitym sukcesie start-upu, który stwo-

-

Nieprawdopodobna frekwencja – przynaj-

NanoThea nie jest jedynym intere-

wacyjnych produktów.
odparcie. Powiada – rób lub wspieraj nas
-

psychologicznie i etycznie. Ale w walce
z rakiem nie ma miejsca na subtelne dywaw budowaniu szansy na sukces terapii an-

znaczenie tej systemowej innowacji w orinkubacja i akceleracja sturt-upów. Do-

konkursy i gale, a w sektorze publicznym
-

w sytuacjach dramatycznych, niekiedy beznadziejnych i pewnie sam na tym dobrze,
-

wsparcie PW – uczelni jednej z najlepszych
w Polsce i respektowanej daleko jej poza
-

oparty na solidnych podstawach, na odpo-

kiego rozwoju.

a potem – na odpowiedzi na pytanie “czy

