Zagreb, 4. ožujka 2015.

Danas se na Sveučilištu u Zagrebu održava okrugli stol Kreativnost kao

pokretač društva - kreativnost i inovativnost za uspješnije društvo
Danas u 11 sati, u auli Rektorata Sveučilišta u Zagrebu održat će se okrugli stol Kreativnost kao pokretač društva kreativnost i inovativnost za uspješnije društvo.
Sveučilište u Zagrebu ovaj okrugli stol organizira u sklopu tribine Inovacije i transfer tehnologije - poticaj

gospodarskoga razvoja Hrvatske.
Nakon uvodnog obraćanja rektora Sveučilišta u Zagrebu prof. dr. sc. Damira Borasa,
Borasa na skupu će uslijediti
obraćanja uvodničara: izv. prof.
prof. art. Aleksadra Battiste Ilića,
Ilića dekana Akademije likovnih umjetnosti Sveučilišta
u Zagrebu, izv. prof. dr. sc.
sc. Feđe Vukića s Arhitektonskog fakulteta, Studija dizajna, izv. prof. dr. sc. Mislava
Mislava
Ante Omazića
Omazića s Ekonomskog fakulteta, Ivane Nikolić Popović,
Popović predsjednice Hrvatskog klastera
konkurentnosti kreativnih i kulturnih industrija, Ive Špigela,
Špigela poduzetnika i pokretača Zagrebačkog inkubatora
poduzetništva te Vande Voloder,
Voloder predstavnice projekta Fojo.
Na skupu će uslijediti diskusija u kojoj će sudjelovati panelisti: dr. sc. Boris Jokić
Jokić, voditelj Ekspertne radne
skupine za kurikularnu reformu Strategije obrazovanja, znanosti i tehnologije RH, prof. dr. sc. Mislav Grgić,
Grgić
dekan Fakulteta elektrotehnike i računarstva Sveučilišta u Zagrebu, dr. sc. Daniela Angelina Jelinčić iz Instituta
za međunarodne odnose, Davor Majetić
Maje tić iz Hrvatske udruge poslodavaca, Saša Cvetojević iz hrvatske mreže
poslovnih anđela CRANE i Tomislav Knezović,
Knezović vlasnik i direktor tvrtke Prostoria. Okrugli stol završit će
raspravom sudionika.
Okrugli stol Kreativnost kao pokretač društva - kreativnost i inovativnost za uspješnije društvo jedan je u nizu
javnih predavanja, razgovora, okruglih stolova i radionica kojima je cilj poticati
poticati i popularizirati ideju o
inovacijama i prijenosu znanja sa sveučilišta i znanstvenih institucija kao temeljima inovativnog
gospodarstva i izlaska Hrvatske iz krize.
krize
Okrugli stol organizira Sveučilište u Zagrebu u suradnji s Hrvatskom akademijom znanosti i umjetnosti te
partnerom Udrugom inovatora Hrvatske.
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