Studium podyplomowe IZRPiT to ciekawa, użyteczna wiedza przekazana w rzeczowy i
przystępny sposób przez profesjonalną kadrę w miłej atmosferze.
Kierownik Infrastruktury / Branża Motoryzacyjna
__
Pozdrawiam
Przemysław Szparag

Kilka słów podsumowujących minione semestry...
Odnosząc się, do Studiów Podyplomowych Politechniki Poznańskiej na kierunku:
Innowacyjne zarządzanie rozwojem produktu i technologii, jest to kierunek, który
wzbogacił moją wiedzę o nowoczesne rozwiązania.
Kluczowe osoby na wspomnianym kierunku przekazały bogatą, ale co najważniejsze,
praktyczną wiedzę dotyczącą różnych gałęzi przemysłu.
Kierunek ten przyciągnął wielu specjalistów, z którymi miałem przyjemność
współpracować.
Praca przyniosła ciekawe doświadczenia, które z powodzeniem wykorzystuje na
stanowisku inżyniera produktu (przemysł medyczny).
Pozdrawiam,
Andrzej Wąsik

Muszę przyznać, że studia te przekroczyły moje najśmielsze oczekiwania. Program jest
idealnym połączeniem ogromnej dawki wiedzy teoretycznej i ćwiczeń praktycznych. Dziękuję
organizatorom i wspaniałym wykładowcom za mnóstwo inspiracji i pozytywnej energii. Co
jeszcze pamiętam ze studiów podyplomowych? Atmosferę! Od samego początku czuliśmy
się wyróżnieni. Wiem, że na tym właśnie polega specyfika i wyjątkowość tych studiów Te
studia naprawdę zmieniają ludzi – POLECAM !!!
Piotr Radziejewski - Absolwent Studiów IZRPiT- Politechnika Poznańska, rocznik
2014/2015

Studia podyplomowe "Innowacyjne Zarządzanie Rozwojem Produktu i Technologii"
organizowane przez Politechnikę Poznańską stały na bardzo wysokim poziomie
merytorycznym. Szeroki obszar zagadnień, które dotykały najnowszych trendów w dziedzinie
zarządzania niewątpliwie przyczynił się do pozyskania i rozszerzenia już nabytych
umiejętności. Profesjonalna kadra w sposób umiejętny przekazywała swoją wiedzę.
Szczególnie ważną kwestią było praktyczne zastosowanie teorii poprzez wszelkiego rodzaju
ćwiczenia i projekty. Ze swojej strony chciałbym wszystkim gorąco polecić tego typu studia na
Politechnice Poznańskiej.
Jakub Frątczak
Manager Regionu Sprzedaży
OHAUS Europe (branża: wagi elektroniczne)

Innowacyjne zarządzanie rozwojem produktu to wyjątkowa oferta na tej wyższej uczelni.
Inspirujący wykładowcy, doskonale przygotowany program merytoryczny, ustrukturyzowane i
bogate w wiedzę zajęcia, podczas których nabyłam nowe umiejętności i poszerzyłam strefę
komfortu swojej pracy.
Pozdrawiam
Anna, Unilever

Innowacyjne zarządzanie rozwojem produktu i technologii to nie jest zwykła
"podyplomówka". Nie ma nic wspólnego ze "szkółkami", o których słyszałem wcześniej od
znajomych. Wszystkie zajęcia prowadzone są przez prawdziwych fachowców, którzy po za
ogromną wiedzą teoretyczną posiadają również solidne doświadczenie praktyczne. Przez cały
rok mieliśmy do czynienia z ludźmi, którzy byli w stanie zainteresować nas swoimi
przedmiotami na każdym kroku. Myślę jednak, że nie to jest najważniejsze. Najważniejsze są
znajomości, które zawarliśmy podczas całego roku zajęć. Wszyscy studenci, z którymi
miałem przyjemność studiować to jedni z bardziej wyjątkowych ludzi jakich miałem okazję
poznać. Dzięki temu połączeniu na każde kolejne zajęcia jeździłem z ogromną przyjemnością.
Pozdrawiam,
Radosław Lorych

Studia Podyplomowe - Innowacyjne Zarządzanie Rozwojem Produktu i Technologii – na
Wydziale Inżynierii Zarządzania Politechniki Poznańskiej
pozwoliły mi nabyć wiedzę dotyczącą współczesnych kierunków rozwoju technologii
materiałowych, chemicznych informacyjnych; ochrony własności intelektualnej,
nowoczesnego zarządzania wiedzą i innowacjami oraz metodyki planowania biznesu.
Pozwoliły nabyć umiejętności tworzenia biznes planów oraz posiąść wiedzę, techniki i
narzędzia które wykorzystam w pracy.
Dzięki studiom poznałem wspaniałych, doświadczonych profesjonalistów którzy tworzyli
kadrę dydaktyczną.
Po każdych spotkaniach w Poznaniu wychodziłem zmotywowany do pracy.
Dziękuję organizatorom i wykładowcom za mnóstwo inspiracji i przekazanie pozytywnej
energii, za uświadomienie roli spojrzenia na temat innowacyjności z innej perspektywy.
Studia w tak zacnym gronie naukowców oraz praktyków, ludzi bardzo doświadczonych były
dla mnie, blisko 60-letniego człowieka z 35 letnim stażem pracy, wielką frajdą i wspaniałym
przeżyciem.
Olbrzymią siłą organizowania tego kierunku jest różnorodność wiedzy, swoboda dyskusji i
możliwość przećwiczenia przekazywanej wiedzy w trakcie zajęć.
Absolwent studium pozyska rzetelną, aktualną wiedzę oraz umiejętności zastosowania tej
wiedzy w praktyce.
Pozostaję z poważaniem,
Jacek Rychło
były Członek Zarządu "AGROCHEM PUŁAWY"
w Grupie PUŁAWY w Grupie AZOTY

Uczestniczyłem w studiach podyplomowych na PP, gdyż zmieniając branżę, czułem potrzebę
uzupełnienia wiedzy.
Dzięki studiom odświeżyłem swoje wiadomości i usystematyzowałem, co bardzo pomaga w nowej
pracy wykonywać swoje obowiązki.
Kompetentny zespół wykładowców/praktyków oraz dobrze dobrana, podczas rekrutacji, grupa
studentów jest wartością, z którą chętnie się pracowało podczas trudnych weekendów.
Pozdrawiam
M. Król

