
 

 

 

 

 
 

 
 
 

 
 

ZAPROSZENIE DO UCZESTNICTWA W SEMINARIUM 
 
Szanowni Państwo 
 

Realizatorzy projektu „Twoja Wiedza. Twoja Firma. Zarzuć sieci współpracy” oraz władze Akademii 
Muzycznej im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu zapraszają pracowników naukowych i naukowo-
dydaktycznych Uczelni oraz przedsiębiorców i pracowników przedsiębiorstw do udziału w seminarium pt.: 
 

 

MUZYKA – od Sztuki do Biznesu 
 

18 kwietnia 2013, godz. 15.30-17.20 

(rejestracja uczestników od godz.15.00) 
Akademia Muzyczna  we Wrocławiu 

 

"Sala kameralna", pl. Jana Pawła II nr 2 

 

Celem seminarium oraz projektu jest promocja współpracy nauki z biznesem w obszarach związanych ze 
sferą produktów i usług społecznych. Zmiany wywołane kryzysem gospodarczym stają się szansą dla 

rozwoju obszarów społecznych i dziedzin gospodarki opartej na sferze usług związanych z jakością życia. 
W świecie, w którym jednostka staje się głównym podmiotem i odbiorcą działań gospodarczych, sfera 

usług dla ludności przeżywa rozkwit i proces ten będzie się nasilał. Czynniki demograficzne – starzenie 
się społeczeństwa i migracje będą weryfikowały założenia gospodarcze i ekonomiczne wszelkich 

przedsięwzięć biznesowych i społecznych. Rozpoznanie kiełkujących trendów daje szansę na 
perspektywiczny rozwój biznesu oraz zabezpieczenie rosnących potrzeb odbiorców.  

 
W projekcie „Twoja wiedza. Twoja firma. Zarzuć sieci współpracy” poszukujemy przedstawicieli obszarów 
działalności naukowej i gospodarczej, w których można wprowadzić niezwykłe i innowacyjne rozwiązania. 
Rozwiązania, które przyniosą korzyści pracownikom uczelniom i przedsiębiorcom, lecz również przyniosą 
szerokie korzyści społeczne. Zainteresowani uczestnicząc w seminarium projektowym mają możliwość 
skorzystania z bezpłatnych konsultacji z obszarów m.in. marketingu, ekonomii, przedsiębiorczości 

akademickiej, prawa, finansów, rozwoju osobistego.  
 
Zaproszeni goście podzielą się również doświadczeniami i omówią dobre praktyki w prowadzonej przez 
nich działalności gospodarczej, wskażą możliwości wykorzystania kryzysu gospodarczego do rozwoju 
usług społecznych oraz zainicjują dyskusję, która – jak mamy nadzieję – będzie trwała również po 
zakończeniu seminarium. 
 

Udział w seminarium jest bezpłatny. Zgłoszenia uczestnictwa przyjmowane są do 17 kwietnia na 

stronie http://zgloszenia.twtf.pl/formularz/ oraz bezpośrednio w dniu seminarium.  
 
Uczestnicy otrzymują materiały promocyjne oraz szkoleniowe. 

 
 
 

Z poważaniem, 
 

Ewa Giemza 
Menadżer Projektu 

 
 
 

http://zgloszenia.twtf.pl/formularz/


 

 

 
 
 
 

 
Program seminarium informacyjnego – Akademia Muzyczna we Wrocławiu  

 

MUZYKA – od Sztuki do Biznesu 
 

18 kwietnia 2013, godz. 15.30-17.20 

(rejestracja uczestników od godz.15.00) 
Akademia Muzyczna  we Wrocławiu 

 

"Sala kameralna", pl. Jana Pawła II nr 2 

 
15.30 - 15.40 Otwarcie seminarium, przywitanie uczestników 
   Przedstawiciel Uczelni  

Przedstawiciel firmy Venom Systems Sp. z o.o. 

 

15.40.- 15.50   Prezentacja założeń projektu „Twoja Wiedza. Twoja Firma. Zarzuć sieci 
współpracy” oraz oferty udziału w projekcie; 

 Ewa Giemza- Menadżer Projektu 
 Jarosław Misztal- Koordynator kampanii informacyjno-promocyjnej 
 
15.50 - 16.10 Jakość życia i jego składowe - ujęcie personalne 

Dr Krystyna Boroń-Krupińska, Katedra Nauk Humanistycznych i Promocji Zdrowia 
Akademia Wychowania Fizycznego 
 

16.10 – 16.20 Rezonans dźwięków w życiu człowieka, 
 Dr Amelia Golema, wykładowca,  Wydział Edukacji Muzycznej 
 

16.20 - 16.40 Przerwa kawowa 
 

16.40 - 17.00 Współpraca przemysłu kreatywnego ze środowiskiem naukowo-akademickim na 
przykładzie firmy Techland 

 Dr inż.Paweł Rohleder, Producent, firma Techland sp. z o.o. 

  
17.00 – 17.20 Od muzykalności do muzykowania. Przykład dobrej praktyki: od sztuki - przez 

technologię  - do biznesu. 
 Dr Michał Moc, kompozytor, akordeonista, Wydział Kompozycji, Dyrygentury, Teorii Muzyki i 

Muzykoterapii 
 

 
 

Zapraszają:    Gospodarz seminarium  Lider Projektu 

       

 


