INNOVATÍV MEGOLDÁSOK, FEJLESZTÉSEK A MISKOLCI EGYETEMEN
a „Tudástól az üzletig – Tudásvagyon hasznosítása a Miskolci Egyetemen” projekt
keretében
Miskolc, 2020. szeptember 14. – A Miskolci Egyetem Technológia- és Tudástranszfer Igazgatósága (TTI)
2020. szeptember 14-én 10:00 órától online konferenciát tartott „Innovatív megoldások, fejlesztések a
Miskolci Egyetemen” címmel.
A Miskolci Egyetem a jövőben kiemelten fókuszál az intenzív piaci megjelenésre annak érdekében, hogy az
egyetemi tudás, illetve kutatási infrastruktúra hozzájáruljon a régióban működő vállalkozások sikerességéhez.
Az online konferencián tárgyalt témák keretét adta Prof. Dr. Horváth Zita, a Miskolci Egyetem rektorának
köszöntője, melyben a hallgatóság megismerhetette az Egyetem modellváltás után kialakított új stratégiai céljait. Az
Egyetem a modellvátlást követően egy hatékonyabban működő, versenyképes szereplője lesz az ÉszakkeletMagyarországi Régiónak.
Ezt követően az innovatív öntészeti megoldások, a fémtartalmú hulladékok szeparálása és hasznosítása, illetve a
robbanás – biztonságtechnika területén zajló innovatív egyetemi fejlesztéseket ismerhették meg a résztvevők. A
felsorolt szakterületek mindegyikénél korszerű labor és mérőeszköz parkkal és tapasztalt szakemberekkel
rendelkezik az Egyetem. A modellváltást követően ezt a tudást még egyszerűbben vehetik majd igénybe a
partnervállalkozások.
A rendezvény zárásaként István Zsolt bemutatta az Egyetem Technológia- és Tudástranszfer Igazgatósága
szervezetében kialakított egyablakos ügyintézési rendszert, amely valós keretet ad az egyetemi szervezeten belül és
kívül a technológia- és tudástranszfernek, valamint megteremti a feltételeket ahhoz, hogy a Miskolci Egyetem
versenyképes piaci szereplőként működve építse tovább eddigi és jövőbeli céges partnerkapcsolatait.

Regisztráció és bővebb információ:
https://forms.gle/BwScGrYboS36KzTu9

HÁTTÉR, A PROJEKTRŐL
TUDÁSTÓL AZ ÜZLETIG – TUDÁSVAGYON HASZNOSÍTÁSA A MISKOLCI EGYETEMEN
(2019-1.2.1-EGYETEMIÖKO-2019-00003)
2020 januárjában indult útjára a Miskolci Egyetem legújabb programja, melyre az intézmény 108 millió forint 100%os intenzitású vissza nem térítendő pályázati forrást nyert el. A Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Hivatal
által támogatott projekt megvalósításával a Miskolci Egyetem is tagja lett azon felsőoktatási intézmények táborának,
ahol a jövőben technológia és tudástranszfer is működik.
A szervezet további feladatai:


Nemzetközi és hazai pályázatok figyelése, a pályázók háttértámogatása.



A hallgatók és a kutatók körében vállalkozói és üzletfejlesztési szemléletű képzések, ötletversenyek
szervezése, valamint egy Proof of Concept Alap létrehozása, mellyel a Miskolci Egyetem a vállalati-üzleti
szempontból ígéretes hallgatói ötleteket kívánja mentorálni és támogatni.



A szellemitulajdon-kezelés koordinálása.
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