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MOKYMŲ PRISTATYMAS
ES Struktūrinių fondų bei
Bendrosios programos
projektų rengimo ir
valdymo mokymai

Verslumo kompetencijų
ugdymo, mokslo
komercializavimas,
patentavimo, įterptinių
sistemų mokymai
Verslumo kompetencijų
ugdymo mokymai

Šis projektas prisidės ir prie mokslininkų bendrųjų gebėjimų
ugdymo.
Preliminarios mokymų temos:
– ES paraiškų rengimas;
– Bendrosios programos projektų rengimas;
– ES projektų įgyvendinimas (administravimas);
– Bendrosios programos įgyvendinimas (administravimas).
Ši veikla padės įgyvendinti projekto uždavinį „Skatinti mokslininkų,
tyrėjų kvalifikacijos ir kompetencijos tobulinimą bei jų mobilumą“.
Sukurta mokymo medžiaga bus publikuojama internete ir
panaudota interaktyviems tikslinės grupės mokymams.
Šios veiklos tęstinumas numatomas toks, kad po mokymų
įterptinių sistemų mokslininkai bus įgavę žinių bei informacijos apie
projektų rengimą, to dėka galės sėkmingai dalyvauti tiek
vietiniuose, tiek tarptautiniuose projektuose, kuriais bus užtikrintas
MTTP tematinių tinklų, asociacijų veiklos stiprinimas.
Ši veikla padės įgyvendinti projekto uždavinį „Skatinti mokslininkų,
tyrėjų kvalifikacijos ir kompetencijos tobulinimą bei jų mobilumą“.
Šios veiklos tęstinumas yra toks, kad po mokymų įterptinių sistemų
mokslininkai bei tyrėjai galės sėkmingai taikyti įgytas verslumo,
komercializavimo, patentavimo bei ĮS naujas žinias savo praktikoje.
Bus organizuojami “Verslumo ugdymo mokymai”, kuriuose bus
ugdomi mokslininkų ir instituto narių verslumo įgūdžiai,
supažindinama su verslo pradžios būdais, modeliais, verslo
sąlygomis smulkiam ir vidutiniam verslui, verslo paramos būdais.
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Mokslo komercializavimo
mokymai

Patentavimo mokymai

Įterptinių sistemų
mokymai

Taip pat bus organizuojami “Mokslo komercializavimo” mokymai.
Šiuose mokymuose įterptinių sistemų mokslininkai ir instituto
nariai bus supažindinami su mokslo komercializavimo teoriniais
modeliais ir bus atliekama praktinių pavyzdžių analizė.
“Patentavimo” mokymuose Įterptinių sistemų mokslininkai bei
instituto nariai bus supažindinami su išradimų patentavimu,
patentavimo būdais, teisiniais ginčais, bus analizuojami praktiniai
išradimų patentavimo pavyzdžiai.
Specializuoti mokymai “Įterptinių sistemų’ tema. Šiuose
mokymuose bus gerinamos mokslininkų ir tyrėjų įterptinių sistemų
žinios. Bus suteikiama specifinių programavimo įgūdžių. Teoriniai
užsiėmimai bus jungiami su praktinėmis užduotimis. Mokymus ves
kvalifikuoti lektoriai, savo srities ekspertai. Numatoma, kad bus
surengti mokymai šiomis temomis:
1. Įterptosios įrangos gamyba;
2. Įterptosios programinės įrangos inžinerija;
3. Įterptosios operacinės sistemos 8bit, 32bit);
4. ARM architektūra (Cortex-M serijos, Cortex-serija).

