
 
 

PILOTAŻOWY PROGRAM TUTORSKI na PB 

 

dr Izabela Senderacka 

KIM JESTEM 
(maks. 1000 znaków) 

Doktor ekonomii, magister prawa oraz magister filologii rosyjskiej. Od ponad 17 lat pracuje na 
Politechnice  Białostockiej. Swoje doświadczenie zawodowe zdobywała także w PKO BP, 
Biurze Zarządzania Funduszami Europejskimi Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego. Od 
kilkunastu lat jest ekspertem zewnętrznym oceniającym wnioski współfinansowane ze 
środków UE w licznych instytucjach publicznych. Główne obszary zainteresowań koncentrują 
się na wpływie transferu technologii na działalność innowacyjną przedsiębiorstw, modelach, 
źródłach, kanałach transferu technologii i ich roli w innowacyjnej działalności przedsiębiorstw. 
Dodatkowo koncentruje się również na aspektach komercjalizacji, metodach i źródłach  
innowacji. Swoje umiejętności doskonaliła podczas stażu  na Uniwersytecie Stanforda w 
zakresie tworzenia innowacji, modeli biznesowych oraz komercjalizacji. Jej doświadczenia 
naukowe i biznesowe z Doliny Krzemowej chciałaby przekazać osobom zainteresowanym 
tworzeniem innowacyjnych rozwiązań. Od kilku lat wspiera studentów w zakresie rozwoju 
kompetencji społecznych i biznesowych studentów Politechniki Białostockiej. 

CO OFERUJĘ  
(maks. 2000 znaków) 

Oferuję tutoring rozwojowy z tuoringiem merytorycznym   
Tutorial rozwojowy:  

 zaplanowanie i określenie indywidualnego planu tutoringu studenta. 

 W zależności od potrzeb studenta: 

 pomoc w zdefiniowaniu  mocnych stron oraz obszarów do rozwoju, 

 koncentracja na rozwoju talentów studenta,  

 budowania pewności siebie, asertywność, 

 rozwój umiejętności miękkich dla inżynierów w tym kompetencji XXI m.in.: 
komunikacja, krytyczne myślenie, kooperacja.  

Tutorial rozwojowy może zostać poszerzony o tutorial merytoryczny w zakresie:  

 szeroko rozumianej  innowacyjności oraz przedsiębiorczości,  

 twórczego rozwiązywania problemów oraz metod kreatywności (inżynieria 
kreatywności), 

 tworzenie modeli biznesowych,  

 pomoc poszukiwaniu i aplikowaniu o finansowanie pomysłów biznesowych.   

KOGO ZAPRASZAM 
(maks. 1000 znaków) 

Osoby: 

 zainteresowane rozwojem osobistym, określaniem długofalowej ścieżki kariery,  

 zainteresowane odkrywaniem i doskonaleniem swoich talentów,   

 zainteresowane budowaniem pewności siebie,  

 zainteresowane rozwojem kompetencji miękkich, 

 zainteresowane tworzeniem innowacyjnych rozwiązań,  

 poszukujące pomysłów biznesowych do realizacji,   

 pragnące zweryfikować swój pomysł biznesowy,  

 poszukujące źródeł finansowania swoich pomysłów,  

 zainteresowane wdrożeniem swoich pomysłów biznesowych na rynek,  

 zainteresowane działalnością naukową w zakresie: innowacji, współczesnych metod 
tworzenia innowacji, transferem technologii.  

 

 


