TRIBINA
Inovacije i transfer tehnologije – poticaj gospodarskoga
razvoja Hrvatske
Poziv
Okrugli stol
„Kreativnost kao pokretač društva –
kreativnost i inovativnost za uspješnije društvo“
4. ožujka 2015. u 11 sati
Sveučilište u Zagrebu, aula Rektorata
Trg maršala Tita 14, Zagreb
Polazište
Razvoj inovativnih proizvoda i usluga rješenje je za gospodarsku stabilnost i napredak Republike
Hrvatske. Sveučilište u Zagrebu kao najstarije i vodeće hrvatsko sveučilište nosi najveću odgovornost
u promicanju inovacije i stvaranju platforme za transfer znanja i tehnologije u gospodarstvo.
Iskustvo koje Sveučilište u Zagrebu ima zajedno s ostalim institucijama iz područja znanosti i
tehnologije nužno je otvoriti gospodarstvu i dati potporu tvrtkama koje nemaju vlastitih potencijala
za razvoj. S jasnim ciljem, a to je sveopći boljitak i podizanje kvalitete života, i velikim entuzijazmom
za njegovim ostvarenjem, bitno je otvarati javne diskusije, promišljati i razgovarati o instrumentima
zaokreta prema inovativnom gospodarstvu.
Tribina „Inovacije i transfer tehnologije – poticaj gospodarskoga razvoja Hrvatske“ organizirana
je kao niz javnih predavanja, razgovora, okruglih stolova i radionica kojima ćemo nastojati
popularizirati ideju o inovacijama i prijenosu znanja sa sveučilišta i znanstvenih institucija kao
temeljima budućeg inovativnog gospodarstva. Takvo gospodarstvo Hrvatskoj će omogućiti lakši
oporavak i izlazak iz krize.
Razvoj kreativnosti uz pomoć obrazovanja proces je stvaranja dugoročnih resursa za kreativno,
inovativno društvo, razvijenu kulturu, kulturološku pismenost i samosvijest te gospodarstvo visoke
dodane vrijednosti. Okrugli stol će otvoriti pitanja o ulozi kreativnosti i inovativnosti u postojećim
sustavima obrazovanja te o načinima na koji kreativni resursi utječu na promjene u gospodarstvu
i društvu. Pozivamo Vas da nam se pridružite trećem po redu okruglom stolu pod nazivom
„Kreativnost kao pokretač društva – kreativnost i inovativnost za uspješnije društvo“.
S poštovanjem,
prof. dr. sc. Miljenko Šimpraga,
prorektor za inovacije, transfer tehnologije i komunikacije
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Okrugli
će
stol
pokušati
ponuditi
odgovore na pitanja:
11 sati, Aula Rektorata
Kako više uključiti kreativnost u predtercijarno
obrazovanje u nadolazećoj reformi školstva?
Koja će biti uloga kreativne grupe
predmeta u budućem kurikulumu?
Kako uključiti kreativnost i
inovativnost u visokoškolsko obrazovanje?
Može li se potaknuti kreativnost
unutar postojećeg sustava?
Kako potaknuti društvene i gospodarske
promjene pomoću kreativnih resursa?
Program
Kakva bi trebala biti komunikacija između
gospodarstva i obrazovanja?
11.00 Uvodni pozdrav
Nadamo se da ćete svojim dolaskom i
sudjelovanjem u raspravi pridonijeti definiranju
prof. dr. sc. Damir Boras
budućnosti
rektor Sveučilišta u Zagrebu
razvoja kreativnosti i inovativnosti
u hrvatskom obrazovanju i društvu.
11.10 Uvodničari
Molimo vas da svoj dolazak
potvrdite na mail:
izv. prof. art Aleksandar Battista Ilić,
odgojpaznje@gmail.com
dekan Akademije likovnih umjetnosti
izv. prof. dr. sc. Feđa Vukić,
Studij dizajna, Arhitektonski fakultet
izv. prof. dr. sc. Mislav Ante Omazić,
Ekonomski fakultet
Ivana Nikolić Popović,
predsjednica Hrvatskog klastera konkurentnosti
12.00 – 14.00 Panel rasprava
kreativnih i kulturnih industrija
Ivo Špigel, poduzetnik i pokretač Zagrebačkog
Moderatori diskusije su
inkubatora poduzetništva
Aleksandar Battista Ilić i Miljenko Šimpraga.
Vanda Voloder, projekt Fojo
Panelisti:
dr. sc. Boris Jokić
voditelj Ekspertne radne skupine za kurikularnu
reformu Strategije obrazovanja,
znanosti i tehnologije rh
prof. dr. sc. Mislav Grgić
dekan Fakulteta elektrotehnike i računarstva
dr. sc. Daniela Angelina Jelinčić,
Institut za razvoj i međunarodne odnose
Davor Majetić, Hrvatska udruga poslodavaca
Saša Cvetojević, CRANE, hrvatska mreža poslovnih anđela
Tomislav Knezović, vlasnik i direktor Prostoria
Partner Tribine:
Udruga inovatora Hrvatske

