Organizacja Studencka d.school Warsaw (aka Design Thinking Warsaw)
Kim jesteśmy?
Organizacja d.school Warsaw funkcjonuje na Politechnice Warszawskiej od grudnia 2011 r.
Głównym celem organizacji jest promocja metodologii design thinking poprzez organizację
szkoleń, warsztatów, czy hackathonów. Założycielami organizacji są Wojciech Karcz (student V
roku, Wydział Inżynierii Materiałowej) oraz Piotr Olesiński (student IV roku, Wydział MEiL).
Organizacja została oficjalnie zarejestrowana na PW w grudniu 2012 r. Do tego czasu grupa
funkcjonowała pod nieformalną nazwą Design Thinking Warsaw, która jest wykorzystywana cały
czas.
Co to jest design thinking?
Design thinking jest metodyką, która prowadzi do tworzenia innowacyjnych produktów lub usług
odpowiadających rzeczywistym potrzebom użytkowników. Głównymi etapami procesu design
thinking jest obserwacja użytkownika i odkrywanie jego potrzeb, tworzenie bardzo dużej liczby
rozwiązań, oraz szybkie testowanie pomysłów poprzez budowanie prostych prototypów.
Metoda design thinking powstała na Uniwersytecie Stanforda, gdzie mieści się specjalny wydział
służący do nauczania tej metodyki  Hasso Plattner Institute of Design (potocznie d.school).
Design thinking jest powszechnie wykorzystywane przy tworzeniu nowych produktów przez
takie firmy jak Google, P&G, SAP, General Electric.
Działalność organizacji d.school Warsaw:
Hackathon w Centrum Nauki Kopernik  budowa prototypu eksponatu w 2 dni;
Projekt nowej aplikacji mobilnej  dla firmy Netia SA;
Praktyczny kurs design thinking  we współpracy z Funduszem Inwestycyjnym INVESTIN;
Wakacyjna Szkoła Design Thinking  we współpracy z AIP Business Link;
Wygrana I stopnia w konkursie “3 kroki do celu”  organizowanym przez Bank Millenium;
Warsaw Serivce Jam  odbył się w Warszawskim Centrum Przedsiębiorczości Smolna 4;
d.confestival  reprezentowanie Polski na pierwszej globalnej konferencji dotyczącej design
thinking (Poczdam);
Kurs design thinking dla studentów PW  kurs trwający 8 tygodni;
Konkurs inżynierski dla studentów PW  comiesięczny konkurs na konstrukcje wykonane
z prostych materiałów.
Cel działalności:
●

Stworzenie przestrzeni kreatywnej oraz warsztatu do szybkiego prototypowania dla
studentów Politechniki Warszawskiej;
● Uruchomienie ogólnouczelnianych zajęć, na których interdyscyplinarne grupy będą
rozwiązywać realne problemy od partnerów z przemysłu.
(wzorem Uniwersytetu Stanforda)

