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14-16 верасня 2015 года
Мы ўжо на паўшляху... але наперадзе яшчэ шмат цікавага
Сустрэча, якая была прысвечана сярэдзіне праэкту як і 4 і 5 трэніровачныя
дні праэкту Nano2Fun адбыліся ў Барселоне (Гішпанія) 14-16 верасня 2015
года. Даследчыкі з усёй Эўропы, а таксама з Індыі і ЗША правялі тры
захапляючых дні ў гэтым прыгожым горадзе. Сустрэча дала магчымасць усім
партнёрам абмяняцца інфармацыяй аб дасягнутых рэзультатах, абмеркаваць
статус і прагрэс праэкту і запланаваць будучую сумесную працу. Больш за тое,
да праэкту Nano2Fun нядаўна прыядналіся чатыры дасведчаных даследчыка і
гэтае мерапрыемства дала ім добры шанец сустрэцца і пазнаёміцца з астатнімі
ўдзельнікамі і апавясці пра сябе.

Чацвёрты трэніровачны дзень быў прысвечаны найважнейшым для
навукоўцаў тэмам, а менавіта ахове інтэлектуальный уласнасці і навуковым
даследванням у прамысловасці. Як гэта часта бывае, вучоны настолькі
захоплены сваімі даследваннямі, што не звяртае дастаткова ўвагі на
мэнэджмэнт і ахову атрыманых рэзультатаў і адкрыццяў. Новыя прарыўныя
тэхналогіі і унікальныя прылады ствараюцца толькі ў выніку працы ў
перадавоў навуцы, і таму для даследчыкаў як з акадэмічнага асяроддзя, так і з
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прыватнага сектару вельмі важна умець ахоўваць сваю інтэлектуальную
ўласнасць. Дзякуючы цікавай лекцыі спецыяліста ў галіне патэнтавання і
дыскусіі, якая адбылася пасля гэтай лекцыі, маладыя навукоўцы праэкту
Nano2Fun даведаліся аб розных метадах аховы інтэлектуальнай і
прамысловай уласнасці, а таксама аб тым, чаму некаторыя кампаніі трымаюць
свае тэхналогіі ў таямніцы і не патэнтуюць іх. На практычнай частцы трэнінга
увага была скіравана на ўмеласць правільна чытаць і аналізаваць спецыфічныя
юрыдычныя дакументы – заяўкі на патэнты. Пагадзіцеся, гэта крыху выходзе
за межы “зоны камфорту” вучонага!
На наступны дзень адпаведна з патрабаваннямі Эўрапейскай Камісіі і
Выканаўчага Агэнцтва па Наўцы (REA) быў праведзены аналіз бягучага стану
праэкта. Агляд пачаўся з уступнага слова афіцыйнага прадстаўніка REA і
прэзентацыі Каардынатара Праэкту. Потым навукоўцы-удзельнікі праэкту
Nano2Fun коратка апавялі пра сябе, сваёй ролі і дасягнутых рэзультатах.
Перапынак на абед быў сумяшчоны з прэзентацыяй постэраў, што дазволіла
падрабязна абмеркаваць працы і падзяліцца сваімі дасягненнямі ў жывой і
нефармальнай абстаноўцы.
Апошні дзень сустрэчы быў цалкам прысвечаны розным трэнінгам.
Раніцай эксперты як з наўкова-даследчых інстытутаў і універсітэтаў, так і з
высокатэхналагічных прадпрыемстваў, падзяліліся з удзельнікамі праэкта і з
прысутнымі на сустрэчы аспірантамі Аўтаномнага Ўніверсітэту Барселоны
(UAB) асабістым і прафесійным дасведчаннем у працы.

У сваіх выступах эксперты апавялі аб сваёй кар’еры пасля атрымання
навуковай ступені. Таксама абгаворваўся выбар прафесіі пасля абароны
дысертацыі, розныя цяжкасці, з якімі сутыкаецца большасць навукоўцаў на
гэтым этапе, у прыватнасці, неабходнасць працаваць на часовых пазіцыях
перад тым, як выпадзе мажлівасць знайсці сталае месца працы. Слухачы
актыўна задавалі пытанні, дзяліліся сваім дасвядчэннем і ідэямі. Наступны
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трэнінг, які быў арганізаваны вядучым даследчыкам кампаніі P&G, быў
прысвечаны развіццю асабістых якасцяў неабходных для працы. Гэта тэма мае
асаблівую актуальнасць для маладых вучоных, таму што для паспяховай
кар’еры неабходна ведаць уласныя моцныя бакі, а таксама рысы характэру
сваіх калег для павялічэння якасці і прадуктыўнасці сумеснай працы.
У целым сустрэча была вельмі паспяховай і паказала, што маладыя
вучоныя значна палепшылі свае навыкі вусных выступаў і, апроч таго,
прадэманстравалі навуковыя рэзультаты вельмі высокага ўзроўня, што яшчэ
раз паказвае эфектыўнасць працы па дасягненню галоўнай мэты праэкту
Nano2Fun – падрыхтоўкі новага пакалення даследчыкаў. Афіцыйны
прадстаўнік REA і запрошаны незалежны навуковы эксперт адзначылі якасць
прэзентацый і пазітыўна ацанілі рэзультаты праэкту. Таксама трэба дадаць,
што Барселона з’яўляецца трапным месцам для такой важнай сустрэчы –
добрае надвор’е, выдатная ежа і прыемная атмасфера спрыялі прадуктыўнаму
абгаворванню навуковый тэмаў. Усе ўдзельнікі праэкта з нецярпеннем
чакаюць вясны, каб зноў сабрацца разам, на гэты раз, у Гановеры
(Нямеччына).
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