
EI7 –  EGYETEMI INNOVÁCIÓS HÉT
2021. október 11–15.

Online (bővebb információ és regisztráció): https://onlinekutatas.uni-mate.hu/index.php/239862?lang=hu
Az Egyetem Pályázatkezelési és Innovációmenedzsment Igazgatósága szeretettel vár minden érdeklődő kuta-
tót, oktatót, hallgatót az Egyetemi Innovációs Hét című hibrid/online programsorozatára 2021. október 11–15. 
között.

Délelőtt Délután
Október 11. 11.00 –13.00 NYITÓRENDEZVÉNY

(Rektori Díszterem, online közvetítéssel)

11.00–11.10 Rektori köszöntő 

11.10–11.20 Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Inno-
vációs Hivatal köszöntője

11.20–13.00 Szabályzatok, rendszerek és osztályok 
az egyetemi innovációs tevékenység szolgálatában 

Bemutatkozik a MATE innovációs háttértámo-
gató osztálya, a Pályázatkezelési és Innovációme-
nedzsment Igazgatóság és annak divíziói  
(Nagy László igazgató, Kocsis-Kiss Mónika osz-
tályvezető, Dr. Gyarmati Tünde régióvezető): 
•	 Nemzetközi Projektek Osztály
•	 Innovációs Központ

Október 12. 14.00–17.00 SZELLEMI TULAJDON TEMATIKUS 
NAP (ONLINE)

Az ötlettől a piaci sikerig
(Dr. Legeza Dénes főosztályvezető, Tájékoztatási és In-
novációtámogatási Főosztály, Szellemi Tulajdon Nemzeti 
Hivatala)
•	 az innovációk védelme a felsőoktatási intézmé-

nyekben
•	 innováció és szellemi tulajdon
•	 az oltalmi formák (szabadalom, védjegy, formater-

vezési- és használatiminta-oltalmi jog, szerzői jog) 
nemzeti és nemzetközi vonatkozásai

•	 az oltalmazott szellemi tulajdon hasznosításának 
módjai

•	 az iparjogvédelmi információszerzés
•	 K+F minősítés célja, eszközei 

Október 13. 15.00–17.00 KUTATÓI SZAKMAI PROGRAM (online) 

Kutatási adatkezelés 
(Polgár Klaudia kutatást támogató könyvtáros, Kiss Gá-
bor igazgató, Egyetemi Könyvtár és Levéltár)

Egyre több olyan pályázati kiírás jelenik meg (OTKA, 
Horizon Europe stb.), ahol már alapkövetelmény, hogy a 
támogatott projektben szabályozott FAIR alapelveknek 
megfelelő adatkezelésben kezeljük a kutatási adatokat. A 
program során tájékoztatást adunk:
•	 a kutatási adatkezelésről;
•	 a FAIR alapelvekről;
•	 a kutatási adatkezelési tervek felépítéséről;
•	 a FAIR alapelveknek megfelelő kutatási adatkeze-

lést támogató egyetemi szolgáltatásokról.
Október 14. KUTATÓI SZAKMAI PROGRAM (online)

8.30–9.00 A Horizont Európa keretprogram álta-
lános bemutatása, illetve értékelői lehetőségek
(Csuzdi Szonja főosztályvezető, Nemzetközi 
Főosztály, NKFI Hivatal)

9.00–11.00 Egy ütőképes konzorcium kialakítása 
Horizont Európa projektekhez
(Europa Media)
•	 Hogyan szervezzük meg a legalkalmasabb 

konzorciumot a következő Horizont Euró-
pa projektünkhöz?

•	 Mik a legfontosabb szempontok a partneri 
kapcsolatok kialakításakor?

•	 A megfelelő partnerek megtalálását segítő 
eszközök: keresőmotorok, hálózatok, ese-
mények stb.

•	 Partneri kapcsolatok hosszútávú fenntar-
tása és ápolása

•	 Tippek virtuális és személyes kapcsolat-
építő eseményekhez

•	 Kapcsolatrendszer feltérképezése és hasz-
nosítása

HALLGATÓI  INNOVÁCIÓS TEMATIKUS NAP 
(online)

15.00–17.00 Kutatási témák és ötletek újrahasznosítása

15.00–15.30 Ötletből TDK, TDK-ból szakdolgozat –  
hogyan dolgozd fel a témád többféleképpen 
(Urbánné Malomsoki Mónika, Egyetemi Tehetséggondo-
zási Tanács alelnöke)

15.30–16.00 Hogyan csinálj üzletet egy jó ötletből?

16.00–16.30 Hogyan finanszírozd a kutatásaidat egyete-
mi éveid alatt?

Tájékoztató egyetemi és egyetemen kívüli kutatási, inno-
vációs és tudományos ösztöndíjakról 
(Dr. Farkas Alexandra tudománykommunikációs munka-
társ és Balogh Barbara hallgatói ügyekért felelős referens)

16.30–17.00 Tippek és trükkök a sikeres hallgatói pályá-
zatokhoz 
(Dr. Farkas Alexandra tudománykommunikációs mun-
katárs)

Október 15. KUTATÓI SZAKMAI PROGRAM (online)

9.00–11.00 Horizont Európa pályázati forma-
nyomtatvány és annak kitöltése gyakorlati szem-
szögből 
(Europa Media)
•	 Pályázatírás szekcióról szekcióra: példák, 

tippek, sablonok a pályázat B részének  
1.1–3.2. pontjaihoz

•	 Új értékelési szempontok
•	 Munkacsomag kidolgozása és leírása

11.00–13.00 Horizont Európa jó gyakorlatok a 
MATE-n
(Dr. Vekerdy Zoltán, Csákiné Dr. Michéli Erika, 
Dr. Kobolák Julianna, Dr. Szabó István, Dr. Varga 
Mónika / MATE, Kránitz Lívia / Agrárminiszté-
rium)

https://onlinekutatas.uni-mate.hu/index.php/239862?lang=hu

