TRIBINA
Inovacije i transfer tehnologije – poticaj gospodarskoga razvoja Hrvatske

POZIV
Predstavljanje knjige

INOVACIJE
Sveučilišta u Zagrebu
8. veljače 2022. u 12.00 sati
Hrvatska gospodarska komora,
Vijećnica, I. kat,
ulaz: Rooseveltov trg 3, 10000, Zagreb
Polazište
Svjesno sporoga rasta gospodarstva, nedostatnoga izdvajanja nacionalnih sredstava za istraživanje i razvoj,
Sveučilište u Zagrebu kao najstarije sveučilište i najveće inovacijsko središte u Hrvatskoj vodi jednu od
glavnih uloga u promicanju inovacija i suradnje akademske zajednice s gospodarstvom radi ulaska u eru
inovativnoga gospodarstva, koje osigurava razvoj suvremenoga društva. Napori koje ulažemo u tom su
smislu u skladu s temeljnim preporukama razvoja Europske unije da su istraživanja i inovacije ključni
elementi budućega razvoja koji će pomoći u rješavanju najvećih izazova, odnosno budućega razvoja
Europske unije i svijeta. Drugim riječima, bez investicije u visoko obrazovanje, znanost i umjetnost te
poticanja inovacija i transfera tehnologije nema gospodarskoga rasta niti rješavanja problema u mnogim
sferama društvenoga života.
Uvjereni u to da se hrvatsko gospodarstvo bez suradnje s hrvatskim sveučilištima ne može razviti do one
mjere koja će svim građanima Republike Hrvatske osigurati dostojan život, na Sveučilištu u Zagrebu već se
15-ak godina radi na izgradnji Sveučilišnoga inovacijskoga sustava. Naime, Sveučilište u Zagrebu kao
sveobuhvatno sveučilište s više od 4.000 doktora znanosti i s više od 65.000 studenata najveće je inovacijsko
središe u Hrvatskoj i može svojim kadrovskim i materijalnim potencijalima dati poticaj i znatan doprinos
razvoju inovativnoga gospodarstva koji Hrvatsku može svrstati u red razvijenih zemalja Europske unije.
Zbog svega navedenoga, u proteklih sedam godina inovacije i transfer tehnologije promiču se kao treća
misija Sveučilišta.
Našom tribinom želimo predstaviti potencijal sastavnica Sveučilišta u Zagrebu i pridonijeti planu da
Sveučilište svojim inovativnim proizvodima ojača suradnju s gospodarskim sektorom, kao i da potiče
poduzetničke djelatnosti svojih studenata. Želja nam je potaknuti i druge zainteresirane da se uključe u
partnerski odnos sa Sveučilištem te da iskoriste naš potencijal za svoj razvoj. Prigoda je da se na ovom
skupu raspravi i o poboljšanju modela tih oblika suradnje pa Vas stoga pozivamo da nam se pridružite na još
jednoj u nizu naših rasprava.
S poštovanjem,
prof. dr. sc. Miljenko Šimpraga
prorektor za inovacije, transfer tehnologije i komunikacije

PROGRAM
Voditelj tribine: prof. dr. sc. Tomislav Mlinarić

12.00 – 12.45

Predstavljanje knjige
 prof. dr. sc. Damir Boras, rektor Sveučilišta u Zagrebu
 prof. dr. sc. Miljenko Šimpraga, prorektor/urednik
 prof. dr. sc. Klaudio Pap, urednik
Primjeri dobre prakse suradnje s fakultetima Sveučilišta u Zagrebu

12:45 – 13:30

13.30 – 14.00






Podravka
HSTEC
Petrokemija
Beton Lučko

Rasprava/Završna riječ

Napomene:
Zbog ograničenoga broja prisutnih, poziv vijedi ZA JEDNU OSOBU. Ljubazno molimo da potvrdite svoj
dolazak najkasnije do 7. veljače 2022. kako bismo Vam mogli osigurati mjesto.
Promocija će biti održana u skladu s aktualnim epidemiološkim preporukama i mjerama. Ulazak u prostore
Hrvatske gospodarske komore moguć je uz davanje na uvid COVID potvrde ili drugoga odgovarajućega
dokaza o cijepljenju, preboljenoj bolesti ili testiranju. Osnovne mjere zaštite su obavezne.

Organizacijski odbor: prof. dr. sc. Miljenko Šimpraga, predsjednik, akademik Leo Budin, akademik Marin
Hraste, prof. dr. sc. Tomislav Josip Mlinarić
Savjet Tribine:
prof. dr. sc. Damir Boras, rektor Sveučilišta u Zagrebu
akademkinja Vida Demarin, Hrvatska akademija znanosti i umjetnosti
Partner: Udruga inovatora Hrvatske

