MEDTech Evening – jak tworzyć innowacje w medycynie?
17 maja o godzinie 17:00, w przestrzeni Inkubatora UW w Centrum Nauk Biologiczno-Chemicznych
UW, odbędzie się spotkanie z cyklu MEDTech Evening. Celem tych wydarzeń jest rozwinięcie
współpracy studentów Uniwersytetu Warszawskiego i Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego na
płaszczyźnie naukowej. To okazja do poznania młodych naukowców i praktyków, których łączy
wspólne zainteresowanie - innowacje w medycynie. Tym razem spotkanie będzie dotyczyło technologii
w medycynie, a w szczególności: rozwiązywania problemów medycznych za pomocą technologii.
Dr n.med. Andrzej Cacko z Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego opowie o tym, jak nowe
narzędzia badawcze mogą pomóc zarówno lekarzom, jak i pacjentom, czym jest eZdrowie i dlaczego
technologia odgrywa tak dużą rolę we współczesnej medycynie. Dodatkowo uczestnicy dowiedzą się,
jak powstała aplikacja oraz specjalne urządzenia monitorujące dla osób z chorobami serca i układu
krążenia. Po wystąpieniu prelegenta będzie czas na zadanie pytań oraz networking.
Zapisów można dokonywać przez serwis Inkubatora UW: https://iuw.edu.pl/pl/zajecia/blok/130
Spotkanie przeznaczone jest dla studentów, doktorantów, absolwentów do 2 lat po dyplomie oraz
pracowników Uniwersytetu Warszawskiego raz Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego.

Inkubator Uniwersytetu Warszawskiego powstał, aby wspierać rozwój postaw oraz zachowań przedsiębiorczych w
społeczności akademickiej, wspierać uczestników w realizacji pomysłów i przygotowywać ich do odważnego wchodzenia na
rynek pracy – z poczuciem sprawczości i wartości własnego potencjału.
Działalność Inkubatora UW została tak skonfigurowana, by studenci mogli otrzymać pełne wsparcie na każdym
z etapów powstawania i realizacji swoich pomysłów. Organizujemy bezpłatne warsztaty, spotkania z ekspertami, a także
umożliwiamy weryfikowanie praktycznych pomysłów naukowych, technologicznych czy społecznych dzięki możliwości
preinkubacji, czyli założenia własnej działalności gospodarczej pod skrzydłami spółki z o.o. UWRC.
Inkubator UW działa w czterech lokalizacjach: dwie z nich znajdują się na uniwersyteckim kampusie na warszawskiej Ochocie,
trzecia – w budynku Wydziału Neofilologii UW, w czwartej, zlokalizowanej w siedzibie Biblioteki UW, funkcjonują przestrzenie do
pracy coworkingowej. Do dyspozycji studentów oddane są laboratoria – nowoczesna warsztatownia, pracownia elektroniczna
oraz centrum projektowania i druku 3D. Są też trzy strefy coworkingowe, strefa biurowa dla uruchamianych przedsięwzięć
biznesowych oraz różnej wielkości sale konferencyjne.

