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A prezentáció
elkészítésében részt vettek
• Dr. Cser Erika, kutatásfejlesztési igazgató („Az egyetem KFI
szolgáltatásai”) cser.erika@uni-corvinus.hu
• Dr. Kováts Gergely, egyetemi docens, szakmai vezető („Duális
képzés”) gergely.kovats@uni-corvinus.hu
• Farkas Beáta, tanulmányi igazgató („Duális képzés”)
beata.farkas@uni-corvinus.hu
• Kovács István Vilmos, nemzetközi és innovációs igazgató
(„Innovációs ökoszisztéma, K+F eredmények hasznosítása”)
istvanvilmos.kovacs@uni-corvinus.hu
• Ágai Krisztián, tudományos titkár
(„Szerkesztés”)krisztian.agai@uni-corvinus.hu
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• Az Emberi Erőforrás Fejlesztési Operatív Programból
finanszírozott projektek keretében számos együttműködés valósul
meg:
• EFOP-3.4.3-16-2016-00006
A projekt keretében korszerűsítjük az Egyetem képzési
programjait=>innovatív tanulási/tanítási módszereket
fejlesztünk.
A gyakorlat-és hallgatói tevékenység-központú oktatási
korszerűsítéseink, pedig emelik az Egyetem innovációs
szintjét.
• EFOP-3.6.1-16-2016-0013
Ebben a projektben is több céggel kötöttünk, illetve készítünk
elő konkrét tartalommal rendelkező együttműködési
megállapodást. Folyamatos kapcsolatban állunk helyi kkv-kal
workshopok, kutatások formájában. („horizon scanning”).
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• EFOP-3.6.3-VEKOP-16-2017-00007
A szervezeti innováció keretében tudásmegosztásra irányuló,
arra alkalmas együttműködéseket támogat a projekt (kutatói
fórumok, szakkollégiumi mesterkurzusok, doktori iskolák
közötti együttműködések).
De támogatja a tanulásszervezés innovatív megoldásait is
(tehetséggondozás, mentorálás formában).
• EFOP-3.6.2-16-2017-00007
A digitális transzformáció kutatási eredményeit a
gyakorlatba is át kívánjuk ültetni, ennek kapcsán a digitális
technológiák üzleti bevezetését kívánjuk megvalósítani egy
informatikai partnervállalattal közösen pilot vállalatoknál.
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• EFOP-3.5.1-16-2017-00001
17 vállalattal kötöttünk együttműködési megállapodást
Székesfehérváron és térségében, duális képzés tartására. Az
együttműködések ápolása mellett további megállapodások
egyeztetése van folyamatban.
• EFOP-3.6.2-16-2017-00017
A felsőoktatáshoz kötődő alapkutatási potenciál és a
felsőoktatás tudományos fejlesztői eredményeinek
növelése céljából több együttműködés is született már a
projektben.
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• Jellemzően az együttműködésekben közös, hogy olyan, a régióban jelen
lévő kkv-kal, vállalatokkal mutatható ki kooperáció, amelyek profilja
illeszkedik az Egyetemen folyó képzésekhez.
• Székesfehérvár és vonzáskörzete ebben kiemelkedő partner.
• Nagy hangsúlyt fektetünk az Egyetem nemzetközi beágyazottságára,
kapcsolatainkra nemzetközi egyetemekkel=>”Nemzetköziesítési
Stratégia”, FP9-es programokhoz partnerek keresése, „mi ebben
látjuk a jövőt”.
• A projektek keretében rendelkezésre álló kutatási infrastruktúrát,
tudományos ismereteket külső megrendelés alapján lehet igénybe
venni. A megrendelők között elsősorban kkv-kra számítunk, miután
az egyes kisebb vállalkozásoknak anyagi és kihasználtsági szempontból
sem éri meg létrehozni és fenntartani az eszközparkot, kutatókat
alkalmazni.
• A cél, hogy egyre dinamikusabban növekedjen a partnerek száma.
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Duális képzés
• A Budapesti Corvinus Egyetem jelenleg 51 vállalattal áll duális
partneri szerződéses viszonyban. (Penny Market, Praktiker,
ALBACOMP, KPMG, Robert Bosch…)
• Ez a szám dinamikusan növekszik, jelenleg is több szerződés
tárgyalás alatt van.
• Az Egyetemen a 2015/2016-os tanév óta folyik duális képzés
(sportközgazdász, pénzügy-számvitel, gazdálkodás és
menedzsment, számvitel, turizmus vendéglátás és ellátásiláncmenedzsment szakokon).
• Jelenleg 91 aktív duális hallgatója van az Egyetemnek.

Mintacím
Innovációsszerkesztése
ökoszisztéma
• Ennek kialakításában és működtetésében komoly szerepünk és
egyben felelősségünk van, hiszen a kkv-k termelékenységének
és innovációs képességének növelése az egyetemközpontú
innovációs ökoszisztéma kialakításán keresztül valósulhat
meg. Hiszen az egyetemközpontú innovációs ökoszisztéma
kialakításának célja, hogy nemzetközileg versenyképes hazai
tulajdonú vállalkozások jöjjenek létre ill. fejlődjenek tovább.
• Milyen inkubációs programja van az egyetemnek?
• BCE Inkubátor program IT Startup cégek számára
• Start-up Navigator (inkubátor program)
• Start-up Corner (vállalkozói ötletekkel rendelkező hallgatók)
• InCube (vállalkozásorientált fiatalokat tömörítő szövetség)
• Vállalkozásfejlesztés Klub
• Vállalkozástámogató hallgatói szervezetek
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• Mely partnerek bevonásával valósítja meg?
• Eötvös Loránd Tudományegyetem Állam- és Jogtudományi
Kar, Design Terminal, Magyar Nemzeti Bank
• Egyidejűleg hány hallgatót vonnak be a programba? 50-70 hallgató
• Működő inkubátorokkal milyen kapcsolata van?
• Design Terminal, Demola, Team Academy, Design Factory,
Start-up Sauna – Tanulunk tőlük, igyekszünk közös felületeket
találni az együttműködéshez.
• Egyértelmű célunk, hogy a jövőben minél aktívabban részt
tudjunk venni ezekben a kezdeményezésekben.

Mintacím
szerkesztése
K+F eredmények
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• Technológia transzfer tevékenység (létszám, eredmények).
• Business School Impact System (BSIS) nemzetközi
hatáselemzésnek vetettük alá a tevékenységeinket.
• Példák a változatos projektjeinkre: Bicikli utak –
fenntartgatósági elemzés – sport üzleti központok fejlesztése,
idegenforgalom - biztonság, társadalmi vállalkozások indítása,
pénzpiaci elemzések, kis- és családi vállalkozások szakmai
támogatása
• A szükséges kapacitások rugalmasan igazodnak a
megrendelésekhez

• Milyen hasznosító vállalkozások működnek?
• A Budapesti Corvinus Egyetem fenntartói változásai kiváló
lehetőséget teremtenek a tudás hasznosítás terültén
(várhatóan nő a rugalmasság, gyorsaság).
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• Milyen piacokra, milyen szektorban juttatott piacra terméket/
szolgáltatást?
• A tanácsadói piacon számos szakterületen dolgoznak az Egyetem
szakértői, több területen is célzott iparági kapcsolatokat
ápolunk. (informatika, energetika, pénzpiac, vállalkozástámogatás)
Partnerek: Budapesti Részvénytőzsde, Figyelő, Nemzetközi Bankárképző, Magyar Nemzeti
Bank, MKB Bank, Emberi Erőforrások Minisztériuma, Magyar Villamos Művek, MOL,
E.oN, Pénzügyminisztérium, Külgazdasági és Külügyminisztérium, Állami Számvevőszék

• Hány piaci termék / szolgáltatás megvalósításában vett részt
vállalkozással közösen?
• Az egyetem esetében az ezirányú tevékenységeket nehéz
számszerűsíteni (pl. hallgatói esetversenyektől, terepmunkáktól a
nagyobb iparági projektek támogatásáig) nagyon sok fronton
kapcsolódik az egyetem a vállalkozásokhoz. A mi innovációink a
„hagyományos” műszaki innovációk környezetének a fejlesztéseit
célozzák.
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Köszönöm szépen a megtisztelő figyelmüket!
tudorh@uni-corvinus.hu
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