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Mintacím
szerkesztése
Az egyetem
KFI szolgáltatásai
• Milyen együttműködési formákat valósítottak meg?
•
•
•
•
•
•

Képzési – kutatási megállapodások
Vállalati megrendelések
Ipari oktatók alkalmazása ÓE-n
Szakirányú továbbképzés szervezése vállalatok igénye alapján
Hallgatói innováció támogatása (Hackhathonok – piaci partnerrel)
Szponzori szerződés, támogatói szerződés

• Melyek a meghatározó partnerek?
•

CitiBank, Exxonmobile, ANY Nyomda, Siemens, MÁV, IBM, Antenna Hungária stb.

• Milyen típusú szolgáltatásokat nyújt KKV-k részére?
Kutatási
•
•
•

Együttműködések K+F pályázatokban (NKFIA- VKE, NVKOP; GINOP)
K+F vállalati megrendelések teljesítése
Labor infrastruktúra számára helyszín biztosítása - használat

Képzési
•
•
•
•

kooperatív képzés (2010 óta)
duális képzés (2015 óta)
Vállalati beiskolázás - Munkavállalóik számára felsőfokú képzések biztosítása
Formális oktatáson kívül képzések szervezése

Munkaerő utánpótlás
•
•
•

STEM pályaorientációs együttműködés – roadshow
Állásbörzén való részvétel
Munkaerő közvetítés

Felsőoktatási
duális képzés
Mintacím szerkesztése
• Mely partnerekkel alakított ki duális képzési programot?
• 64 duális partnervállalat
Meghatározó partnerek
• IBM (29 duális hallgató)
• Videoton cégcsoport (7 vállalatnál jelenleg összesen 18 duális hallgató)
2018-től új partnerek:
• Siemens (évente 10 fő duális villamosmérnök hallgató)
• Semilab ZRt. (évente 10 fő duális villamosmérnök hallgató)

• Mióta folyik duális képzés az egyetemen?
• 2015 szeptember (2018/2019 II. félévben első végzős duális hallgatók)

• Hány hallgató vesz részt a programban?
• 183 fő (Székesfehérvár 126 fő, Budapesti karok 57 hallgató
Forrás: FIR 2018 okt. 15
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Innovációs
ökoszisztéma
• Milyen inkubációs programja van (vagy tervez) az
egyetemnek?
• „Proof of Concept” pályázat kialakítás alatt
• Egyetemi Találmányi és Innovációs Alap –Innovációs Tanácsadó
Testület
• Leginnovatívabb szakdolgozat/diplomamunka pályázat
• Hallgatói belső pályázatok (pl. Biztonságtechnikai pályázat – OESEC)
• Tungsram HACKATHON és VIThaton ötletversenyek
• EIT Brainmarathon4Health

• Mely partnerek bevonásával valósítja meg?
• Pl. Tungsram, SE, EIT

• Egyidejűleg hány hallgatót vonnak be a programba?
• 25-50 hallgató, külföldi hallgatók is

• Működő inkubátorokkal milyen kapcsolata van?
• Előzetes tárgyalások, szerződéses kapcsolat nem jellemző
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K+F eredmények
hasznosítása
• Technológia transzfer tevékenység (létszám,
eredmények).
Jelenleg:
• 1 fő innovációs igazgató
• 1 fő munkatárs ½ állásban

• Milyen hasznosító vállalkozások működnek?
• Jelenleg nincs techtransfer hasznosító vállalkozása az egyetemnek

• Milyen piacokra, milyen szektorban juttatott piacra
terméket / szolgáltatást?
• Nincs olyan termék, mely piacosításra került, de több olyan termék is
van, melynek piacosítása folyamatban van.

• Hány piaci termék / szolgáltatás megvalósításában vett
részt vállalkozással közösen?
• 5 termék
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Köszönöm a megtisztelő figyelmet!

