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DEMOLA NYÍLT INNOVÁCIÓS KÖZÖSSÉG
Kedves Kollégák!
Kedves Hallgatók!
Az SZTE MSF Kutatás-fejlesztési és Innovációs Igazgatóság örömmel osztja meg veletek azt a hírt,
hogy 2019 tavaszán a Szegedi Tudományegyetem is csatlakozott a DEMOLA nemzetközi
innovációs hálózathoz, és a csatlakozással hivatalosan megalakult a DEMOLA Hungary szegedi
központja.
Mi a DEMOLA?
A Finnországból induló, DEMOLA GLOBAL ma már 16 országban van jelen világszerte és nem
kisebb cégekkel dolgozik együtt ipari problémák megoldásán, mint a Nokia vagy a Siemens.
A DEMOLA egy olyan nemzetközi innovációs közösség, amelynek elsődleges célja egy fiatal,
nyitott, multidiszciplináris közösség létrehozása, amely kreatív ötletekkel és módszerekkel dolgozik
piaci problémák megoldásán. A hálózatnak több mint 50 egyetem tagja és az elmúlt években
mintegy 750.000 egyetemi hallgató vett részt az esetmegoldásokban.
HOGYAN MŰKÖDIK a PROGRAM?
Ipari partnereink különböző ipari és üzleti problémákkal, kihívásokkal keresnek fel bennünket legyen szó akár informatikai, mérnöki, üzleti, marketing, design vagy társadalmi jellegű
felvetésekről - amelyekre innovatív megoldásokat, ötleteket várnak. Ezekre az esetmegoldásokra
toborzunk majd minden szemeszterben különböző hátterű hallgatókat, akik a partnerek vezető
képviselővel és a DEMOLA facilitátorokkal együttműködve dolgoznak a problémák megoldásán 8
héten keresztül egy előre strukturált menetrend szerint. Az esetmegoldási ciklus végén pedig
hivatalosan is, közönség előtt mutatják be eredményeiket a partnereknek.
A DEMOLA szegedi központjának létrehozásával nem titkolt célunk egy olyan egyedülálló nyílt
innovációs közösség létrehozatala a Szegedi Tudományegyetemen, amelyhez minden hallgató
(BSc, MSc, PhD) és fiatal kutató csatlakozhat, aki szeretne fejlődni, kreatív ötleteivel hozzájárulni
egy sikeres probléma megoldáshoz és olyan ismeretségeket szerezni, amelyek akár egyetemi
tanulmányai után a karrierépítésében is segítségül szolgálnak majd. Várjuk kivétel nélkül minden
kar hallgatóit és fiatal kutatóit, akik elegendő késztetést éreznek magukban, hogy 8 héten keresztül
intenzíven dolgozzanak egy innovatív csapat tagjaként a cégvezetőkkel közösen.
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MIÉRT ÉRI MEG a DEMOLA PROJEKTEKHEZ CSATLAKOZNI?
A karok számára:
•

•

•

A karoknak egy K+F szerződés vagy közös pályázat előszobája lehet, ha a hallgatók vagy a
kutatók részt vesznek egy DEMOLA projektben.
• a meghatározott időközönként tartott ’Case design workshopok” során az új
problémaötletek felkutatása történik cégvezetőkkel és tanszéki partnerekkel együtt, ahol
folyamatosan keressük a közös együttműködési lehetőségeket
A tehetséges fiatal kutatók megtartásához is eredményesen járul hozzá az alábbiak mentén:
• ha kutató van a csapatban, akkor külön szerződésben fizet a cég a kutatónak
• új impulzust kapnak a kutatók, így valós ipari problémákon alapuló kutatási területeket
azonosíthatnak, amely alapját adhatja egy jövőbeli disszertáció témájának
• a nehezen megtartható legtehetségesebb kutatók kiélhetik kreativitásukat az extra
tehetséggondozási folyamat során
A karoknak lehetőségük nyílik jobban megismerni a cégeket, a vállalkozásoknak pedig a
karokat.

Hallgatók számára:
•
•
•
•
•
•

Valós üzleti kihíváson dolgozhatnak multidiszciplináris csapatban a cégvezetőkkel együtt.
Egyenértékű csapattagok lesznek, míg az IP jogok a hallgatónál maradnak.
A hallgatók elsajátíthatják a vállalkozói szemléletet, a csapatban való projektalapú
munkavégzést.
Inspiráló közösség tagjai lehetnek.
Kitűnhetnek a többi hallgató közül, a Demola projekt kiválóan mutat az önéletrajzban.
A fiatal kutatók pénzbeli hozzájárulást, míg a hallgatók kreditet kapnak egy-egy DEMOLA
projekt sikeres megoldásáért cserébe.

JELENLEG NYITOTT ESETTANULMÁNYOK
A DEMOLA szegedi központjának első ipari probléma felvetéseit az Univer Product Zrt. és a
Transmoduls Kft. szolgáltatja. Az ipari probléma felvetésekről bővebb leírás és a jelentkezési
felület az alábbi linkeken érhetők el:
•
•

Univer Zrt.: https://applications.demola.net/cases/434
Transmoduls Kft.: esettanulmány kialakítása folyamatban van

Kérjük, osszátok meg Ti is kollégáitokkal az információkat és népszerűsítsétek Karotokon a
DEMOLA programot, illetve kérlek, ösztönözzétek a hallgatókat, hogy jelentkezzenek a kiírt ipari
problémaötletek esetmegoldására.
Várunk mindenkit a DEMOLA programban!
SZTE Kutatás-fejlesztési és Innovációs Igazgatóság
SZTE Virtus Vállalkozáskatalizátor Program: https://virtus.szte.hu/
Demola Hungary Szeged: https://virtus.szte.hu/?p=1033
Demola Global: https://www.demola.net

