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 Dołącz do Smart Up Labu 
innowacyjnego i interdyscyplinarnego programu dla młodych naukowców 
i przedsiębiorców chcących działać w obszarze zdrowia i aktywnego życia!

CO OFERUJEMY?
Smart-Up Lab 2021 to już szósta edycja programu 
edukacyjno-inkubacyjnego, organizowanego przez Uniwersytet Medyczny w
Łodzi. Stanowi kontynuację międzynarodowego projektu realizowanego przez
4 lata w konsorcjum EIT Health. 

Projekt trwa dwa miesiące i umożliwia uczestnikom zapoznanie się z procesami tworzenia
pomysłów, planowaniem biznesowym, przedsiębiorczością, tworzeniem wartości, badaniami
rynku, finansowaniem innowacji, prezentacją produktów i wieloma innymi zagadnieniami
związanymi z tworzeniem biznesu.  

Projekt zakłada również tworzenie interdyscyplinarnych zespołów projektowych, które
będą rozwijać swoje pomysły i produkty w ramach dedykowanego mentoringu. 

DLA KOGO?
Program skierowany jest przede wszystkim do młodych innowatorów zainteresowanych tworzeniem
kreatywnych rozwiązań: studentów, doktorantów, absolwentów, naukowców i przedsiębiorców. 

Program jest otwarty dla osób z różnych dziedzin: medycyny, nauk przyrodniczych, ekonomii,
informatyki, dyscyplin technicznych lub pokrewnych.  

Możesz już mieć swój pomysł na innowację, ale niekoniecznie. 

W JAKI SPOSÓB?
Program rozpoczyna się 27 kwietnia i kończy 24 czerwca. 
Opłata za udział w programie wynosi 100 zł. 
Edycja 2021, z uwagi na aktualną sytuację epidemiologiczną, prowadzona będzie w formie zajęć
online, w języku polskim. 

Program kursu został podzielony na 2 etapy, których szczegółowy harmonogram znajdziesz poniżej. 
Każdy warsztat będzie zakończony indywidualnym certyfikatem dla uczestnika. 



KICK OFF
EVENT Kreowanie 

             
 rozwiązań

27

2021

First Pitch

24.06

Pitching 
z inwestorami

Zaprezentujesz swoje rozwiązanie
przed gronem ekspertów, którzy
pomogą wybrać Ci odpowiednią
ścieżkę rozwoju.

Cykl warsztatów z metodologii
Desing Thinking i Business Model
Canvas.

Znajdziesz swój pomysł na biznes
i wspólnie z zespołem stworzysz 
swój plan jego zweryfikowania.

Cykl warsztatów z prototypowania,
marketingu, sprzedaży i promocji.

Dowiesz się, jak bezkosztowo zbudować
MVP z wykorzystaniem dostępnych 
na rynku narzędzi.

Zaprezentuj swoje rozwiązanie
i zdobądź finansowanie 
na jego rozwój!

Prototypowanie

KWIETNIA

PITCH 
EVENT

27.05

FINAL 
PITCH

Prezentacja wyzwań
projektowych,
networking, budowanie
zespołów.

ETAP
II

CZERWIEC

ETAP
I

MAJ



08.06.2021 
Podstawy zarządzania projektami

27

27

06.05.2021 
Budowanie zespołów projektowych cz. 1

11.05.2021  
Budowanie zespołów projektowych  cz. 2

13.05.2021 
Analiza rynku i potrzeb klienta

18.05.2021 
Desing Thinking cz. 1

20.05.2021  
Desing Thinking cz. 2 

25.05.2021 
Prezentacja produktu

10.06.2021 
Business Model Canvas

15.06.2021 
Wybór najlepszej formy finansowania 

2021

Agenda
KWIETNIA

KICK OFF 
EVENT

MID PITCH 
EVENT

MAJA

FINAL PITCH 
EVENT

24
CZERWCA

Wtorki 18:00 - 20:00 Czwartki 18:00 - 20:00 

17.06.2021 
Promocja, Marketing i Sprzedaż



Need led Innovation
Poznasz historie firm, które kiedyś były startupami
i odniosły sukces lub sromotną porażkę.

Sposoby walidowania rozwiązań
Dowiesz się jak ocenić popyt na Twój produkt oraz
poznasz opinie docelowych użytkowników.

Zasady i sposoby prezentacji produktu
Nauczysz się jak prawidłowo zaprezentować swój
produkt, aby osiągnąć zamierzony cel. 
Dowiesz się, czym różni się prezentacja sprzedażowa
od inwestorskiej.

Prawo własności intelektualnej - patenty, wzory
użytkowe, znaki towarowe
Dowiesz się jak ochronić swój produkt oraz jakie
możliwości daj Ci prawo patentowe.

2021

E-learningi
KICK OFF 

EVENT

Prawo dla startupów
Poznasz rodzaje działalności gospodarczej
 i zasady tworzenia struktury udziałowej.

Business Model Canvas - szczegółowe koncepcje
modelu biznesowego
Poznasz podstawy modelu biznesowego oraz jego
zastosowanie w praktyce.

Metodologie prototypowania i konstruowania
demonstratorów
Poznasz różne możliwości budowy prototypu bez
konieczności wydawania dużych pieniędzy. Dowiesz się,
jak Uniwersytet Medyczny może wesprzeć Cię w tym
procesie.

Analiza finansowa pomysłu
Poznasz tajniki finansowania innowacyjnych pomysłów
oraz podstawy finansów w małych przedsiębiorstwach.
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Mentoring
KICK OFF 

EVENT

OMÓWIENIE
STWORZONYCH PROFILI
BADAŃ ANKIETOWYCH

OMÓWIENIE POSTĘPÓW
PRACY ZESPOŁOWEJ

DEBRIEFING PO OCENIE
PROJEKTÓW

PROTOTYPOWANIE
PROJEKTOWANYCH

ROZWIĄZAŃ

MENTORING Z ZAKRESU
BUSINESS 

MODEL CANVAS

2

lek. Mateusz Dworak
Specjalista ds. wdrażania projektów
Sekcja ds. Projektów Akceleracyjnych
Centrum Innowacji i Transferu Technologii
Uniwersytetu Medycznego w Łodzi
mateusz.dworak@umed.lodz.pl

Zapraszam do kontaktu
 


