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Tárgy: Meghívó – „Innovatív felsőoktatás – regionális fejlesztés és hálózatépítés” - konferenciára
HEInnovate hálózat szakmai rendezvényére és az Európai bizottság és OECD HEInnovate kutatás
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 kutatásról
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

Jelentkezési határidő:



2017. november 6., (részleteket lásd később)
résztvevőknek: 2017. november 15.
előadóknak:

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 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.

Jó gyakorlat bemutatók
A konferencia délutáni szekcióiba felsőoktatási intézmények és helyi, regionális, esetleg nemzetközi partnereik
(ipari, üzleti szféra, helyi és regionális szervezetek, stb.) közötti kutatási-fejlesztési-innovációs és/vagy a
vállalkozói szemléletet fejlesztő együttműködések tandem előadásait várjuk. Szeretnénk, ha a HEInnovate
szempontrendszerhez kapcsolódó jó gyakorlataikat magyar vagy angol nyelven, vetített prezentáció
formájában, a felsőoktatási szakértő és intézményi partnerének képviselője közösen, de saját szempontjait
hangsúlyozva, összesen 15-20 percben (az előadások számától és a téma jellegétől függően) bemutatná.
1. téma: Technológia transzfer és tudáscsere , K+F+I együttműködések
2. téma: A felsőoktatási intézmény regionális és helyi partnerekkel való együttműködései, harmadik
missziós tevékenységei
Kérjük, hogy amennyiben a felsőoktatási intézmény és partnerének képviselői közösen jelentkeznek az
előadásra, fél oldalas kivonatot vagy prezentációt legyenek szívesek küldeni az ehea@tpf.hu címre 2017.
november 5-ig, mely tartalmazza a jó gyakorlat címét, célját, tartalmát, módszereit, hatókörét és szereplőit.
Egyéni előadással is lehetséges jelentkezni, de a tandem előadásokat előnyben részesítjük. Szeretnénk, ha a
partnerek szempontjai is megjelennének a jó gyakorlatok bemutatása során. A hallgatókat közvetlenül érintő,
vagy az ő bevonásukkal megvalósuló jó példák esetén a hallgatókat is szívesen látjuk a közös előadás során. Az
előadással jelentkezőkkel előzetesen felvesszük a kapcsolatot.
Az előadással jelentkezők szintén az alábbi jelentkezési lapon tudnak regisztrálni 2017. november 6-ig.
Jelentkezési lap
A jelentkezési lapon kérjük, hogy jelöljék meg előadó partnerük nevét is. A kivonatot vagy előadást kérjük, hogy
az ehea@tpf.hu címre legyenek szívesek elküldeni.

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.

