HEINNOVATE REVIEWS ON PROMOTING INNOVATIVE AND ENTREPRENEURIAL HIGHER EDUCATION INSTITUTIONS

HEINNOVATE HUNGARY – Launch of the review report OECD/EU (2017) Supporting Entrepreneurship and Innovation in
Hungary and follow-up- 29 November 2017, Budapest
Address: NOVOTEL BUDAPEST CENTRUM, Rákóczi út 43-45., 1088 Budapest, HUNGARY
Project number: 74344-EPP-1-2016-1-HU-EPPKA3-BOLOGNA

Tárgy: Meghívó – „Innovatív felsőoktatás – regionális fejlesztés és hálózatépítés” - konferenciára
HEInnovate hálózat szakmai rendezvényére és az Európai Bizottság és OECD HEInnovate
országjelentés nemzetközi kiadvány ünnepélyes bemutatójára

Tisztelt Hölgyem/Uram!
Ezúton tisztelettel meghívjuk, a magyarországi HEInnovate hálózat „Innovatív felsőoktatás – regionális fejlesztés
és hálózatépítés” című szakmai rendezvényére, valamint az OECD, az Európai Bizottság, az Emberi Erőforrások
Minisztériuma és a Tempus Közalapítvány szervezésében lezajlott, a magyar felsőoktatási intézmények
vállalkozókészségének, innovációs potenciáljának feltárására irányuló OECD HEInnovate országkutatásról szóló
nemzetközi kiadvány ünnepélyes bemutatójára.
A rendezvény időpontja: 2017. november 29. 9.30 – 16.30 óra,
A rendezvény helyszíne: NOVOTEL BUDAPEST CENTRUM, Cím: 1088 Budapest, Rákóczi út 43-45.
Bővebb információ, program, regisztrációs felület a Tempus Közalapítvány honlapján érhető el:
http://tka.hu/rendezveny/8428/innovativ-felsooktatas-regionalis-fejlesztes-es-halozatepites-konferencia

Meghosszabbított jelentkezési határidő: 2017. november 21.
A rendezvény keretében az OECD és az Európai Bizottság képviselői bemutatják az immár elkészült,
esettanulmányokkal kiegészített kiadvány szakmai újdonságait. Az Emberi Erőforrások Minisztériumának
főosztályvezetője pedig ismerteti a kutatás ajánlásai alapján és a nemzeti felsőoktatási stratégiával összhangban
készített EMMI akciótervet és ajánlásgyűjteményt a felsőoktatási intézmények számára, valamint felvázolja a
várható jövőbeli intézkedéseiket is. A rendezvényen komplex esettanulmányok is elhangzanak, a délutáni
részben pedig a felsőoktatási intézmények és partnereik közösen megvalósított projektjeiről és jó gyakorlatairól
tandem és szóló előadások keretében beszélnek. Az esemény végén fórumot biztosítunk kérdésekre, szakmai
párbeszédre, valamint ötletbörzét tartunk a magyarországi HEInnovate hálózat továbbfejlesztéséről és a
nemzetközi HEInnovate hálózatba való kapcsolódásról.

Jelentkezési lap

Praktikus információk
A műhelyen való részvétel a meghívott intézményi képviselők számára ingyenes, de előzetes regisztrációhoz
kötött. A műhely munkanyelve angol. Tolmácsolást biztosítunk.

Kapcsolat
Kérjük, hogy további részletekkel és információval kapcsolatban forduljon bizalommal a Tempus Közalapítvány
munkatársához Besze Szilviához: ehea@tpf.hu +36 1 237-1300/302, Tempus Közalapítvány.

