PTE Innovációs Partnering Nap
2022. március 25.
MEGHÍVÓ
Tisztelettel meghívjuk a Kutatáshasznosítási és Technológia-transzfer Főosztály által szervezett PTE
Innovációs Partnering Napra, melyet idei évben 2022. március 25-én tartunk. A rendezvényt
jelenléti részvétellel tervezzük megvalósítani.
A rendezvény célja az egyetemközpontú innovációs ökoszisztéma működését támogató
hálózatosodás erősítése, az érintett szereplők közötti tapasztalatcsere erősítése; együttműködések
megalapozása, kiemelt egyetemi fejlesztések és innovatív eredmények piacosításában partnerség
létrehozása, a vállalati igényekre reagáló hallgatói innovatív projektek bemutatása.
A rendezvény programja:
2022. március 25. 10.00-16.00 Innovációs Partnering Nap
Helyszín: Szentágothai János Kutatóközpont (Pécs, Ifjúság útja 20.)
10.00 Megnyitó Dr. Felinger Attila PTE tudományos és innovációs rektorhelyettes köszöntője
10:05 Innovációs ökoszisztéma fejlesztésének jövőbeni tervei Sebők Katalin Nemzeti Kutatási,
Fejlesztési és Innovációs Hivatal Vállalati Innovációs Elnökhelyettes előadása
10:25 BME FIEK – egy példaértékű Ipar -Egyetem együttműködés Dr. Joó Attila László BME FIEK
Igazgató előadása
10:45 Antimikrobiális szövetekkel, textíliákkal a fertőző betegségek ellen Rovitex-PTE
együttműködés bemutatása - Romeisz Norbert Rovitex Kft. ügyvezető előadása
11:05 Az EFOP-3.6.1-16-2016-00004 Átfogó fejlesztések a Pécsi Tudományegyetemen az intelligens
szakosodás megvalósítása érdekében című projekt zárása Dr. Tóth Kálmán klinikaigazgató egyetemi
tanár, szakmai vezető összefoglalója
11:15-11:30

Kávészünet

PTE Innovációs Partnering Nap
2022. március 25.
11:30 Gondolkodj úgy, mint egy jövőkutató – A skálázható innováció és értékvezérelt jövőépítés
alapvető sémái Frankó-Csuba Dea jövőkutató előadása
12:15-13:30 Egyetem-ipar (kutatók-befektetők) kapcsolatépítése Innovációs B2B rendezvény, ahol
egyetemi innovatív technológiák kerülnek bemutatásra (a PTE és a partner egyetemek feltalálóinak
közreműködésével) lehetséges hasznosító partnerek és meghívott befektetők részére, illetve a
befektetői oldal is bemutatja az általuk kínált lehetőségeket.
13:30-14:15 Innovációs Poszterkiállítás Az egyetemi innovatív technológiákról készített poszterek
bemutatása, kötetlen beszélgetés a feltalálókkal, előre egyeztetett partnering megbeszélések.
Svédasztalos ebéd.
14:15-15:45 Egyetem-ipar (kutatók-befektetők) kapcsolatépítése Innovációs B2B rendezvény, ahol
egyetemi innovatív technológiák kerülnek bemutatásra (a PTE és a partner egyetemek feltalálóinak
közreműködésével) lehetséges hasznosító partnerek és meghívott befektetők részére, illetve a
befektetői oldal is bemutatja az általuk kínált lehetőségeket.
15:45-16:15 Előre egyeztetett partnering megbeszélések
Kiegészítő programok
12:15-13:30 Demola Future Challenge Workshop A program keretében meghívott céges partnerek
a Demola szakembereinek támogatásával meghatározhatják az őket érdeklő kihívásokat,
problémákat. Ezen kihívások alapján lehetőség van a későbbiekben arra, hogy hallgatói csapatok a
Demola módszertan alapján elkészítsék részletes javaslatukat a céges challengekre.
15:45-16:00 EIT Health RIS Business Creation 2022 Programmes bemutató. Békási Tamás EIT Health
RIS Business Creation Managerének előadása (online program)
A rendezvény az EFOP-3.6.1-16-2016-00004 Átfogó fejlesztések a Pécsi Tudományegyetemen az
intelligens szakosodás megvalósítása érdekében című projekt támogatásával valósul meg.
További információ: Czibók Balázs (czibok@pte.hu, +36309255619)
A részvétel ingyenes, de regisztrációhoz kötött. Regisztrálni az Eventbrite oldalán lehet:
https://www.eventbrite.com/e/innovacios-nap-2022-tickets-288546047997

