TRIBINA
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Polazište
Uspješno povezivanje znanosti i visokoga obrazovanja s gospodarstvom i industrijom nužan je preduvjet ne samo gospodarskoga
rasta nego i razvoja lokalne i šire društvene zajednice. To nam potvrđuju iskustva razvijenih zemalja Europe i svijeta, prema
kojima su usmjeravanje na inovativnost i istraživanje osnovni preduvjeti za uspješni razvoj poslovnoga sektora i gospodarstva u
cjelini.
U skladu s time, mnogi razvojni europski programi temelje se na interdisciplinarnim istraživanjima, usmjerenima na inovacije i
razvoj održivih tehnologija i „zelenih“ proizvoda, u sklopu suradnje i povezivanja znanstvene zajednice i gospodarstva. Takvo
usmjeravanje istraživačkoga procesa na inovacije te na stvaranje novih znanja, tehnologija i pokretanja novih tržišta iz svih
područja djelovanja treba, uz visokoškolsku i znanstvenu djelatnost, biti osnovna misija Sveučilišta u Zagrebu. Preduvjet za
realizaciju te misije svakako je uspostavljanje boljih partnerskih odnosa s gospodarstvom i industrijom zajedničkim ciljanim
znanstvenim istraživanjima. Upravo je ovaj cilj osnovni motiv za organiziranje tribine „Studenti i industrija – potrebe,
očekivanja i potencijali“.
Jedan od koraka u tom nedvojbeno složenom procesu uspostavljanja željenoga partnerskoga odnosa s gospodarstvom i
industrijom svakako je i bolje razumijevanje između svih sudionika. Našom tribinom želimo poslodavcima predstaviti potencijal
Sveučilišta u Zagrebu prezentacijama završnih, diplomskih i doktorskih radova naših studenata izrađenih u suradnji s
industrijom i za potrebe iste. Istodobno, potencijalni poslodavci predstavit će studentima svoje tvrtke, svoje potrebe i očekivanja
od budućih zaposlenika te im izložiti moguće opcija za nastavak karijere u svojim tvrtkama.
Želja nam je da se uspostavom dijaloga i diskusijom u panel-raspravi ostvari bolje razumijevanje između studenata i
potencijalnih poslodavaca. Mogući je nastavak ove suradnje kreiranje burze ideja – platforme koja će potaknuti ciljana
znanstvena istraživanja i suradnju studenata s gospodarstvom i industrijom. Tako će se unaprijediti rad industrije, gospodarstva i
malih poduzetnika te ih učiniti konkurentnijima na svjetskim tržištima, a znanstvena istraživanja na sveučilištu učiniti
primjenjivijima.
Pozivamo Vas stoga da nam se pridružite na još jednoj u nizu stručnih rasprava pod nazivom „Studenti i industrija – potrebe,
očekivanja i potencijali“.
S poštovanjem,
prof. dr. sc. Miljenko Šimpraga,
prorektor za inovacije, transfer tehnologije i komunikacije

Tribina „Inovacije i transfer tehnologije – poticaj gospodarskoga razvoja Hrvatske“ organizirana je kao niz javnih predavanja,
razgovora, okruglih stolova i radionica kojima je cilj poticati i popularizirati ideju o inovacijama i prijenosu znanja sa sveučilišta i
znanstvenih institucija kao temeljima budućega inovativnoga gospodarstva. Takvo gospodarstvo Hrvatskoj će omogućiti lakši
oporavak i izlazak iz krize. 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.

PROGRAM
Voditelj tribine:
tribine : prof. dr. sc. Miljenko Šimpraga

11.
11.00 – 11.
11. 15

11.15 – 12.00

Pozdravna riječ
• prof. dr. sc. Damir Boras, rektor Sveučilišta u Zagrebu
• Davor Majetić, glavni direktor Hrvatske udruge poslodavaca
• Mario Antonić, državni tajnik Ministarstva gospodarstva, poduzetništva i obrta
• Akademik Gordan Družić, zamjenik tajnika Razreda za društvene znanosti HAZU
Uvodno izlaganje
• predstavljanje studentskih radova izrađenih u suradnji s industrijom
Moderator: prof. dr. sc. Zoran Nakić
PanelPanel-rasprava

12.00 – 13.30

Panelisti:
• Prof. dr. sc. Darko Huljenić, menadžer za tehnologiju i znanstvene aktivnosti, Ericsson Nikola
Tesla
• prof. dr. sc. Ernest Meštrović, viši direktor istraživanja i razvoja, PLIVA
• dr. sc. Vlatka Petrović, , o. d. voditeljice Centra za istraživanje, razvoj i transfer tehnologije
Sveučilišta u Zagrebu
• Tihana Vidnjević, predsjednica studentska udruge BEST
• Ivan Golubić, koordinator udruge mladih inovatora Innovus i osnivač tvrtke Mobile Vehicles
Technology
Moderator: prof. dr. sc. Bruno Zelić
Predstavljanje studentskih radova izrađenih u suradnji s gospodarstvom–
gospodarstvom– posterposter-sesija

13.30 – 14.30

Predstavljanje
redstavljanje tvrtki partnera
Moderator: prof. dr. sc. Mislav Grgić

13.30

Osvježenje

Više informacija i prijavu za sudjelovanje pronađite na mrežnoj stranici http://cirtt.unizg.hr/event/strucna-raspravastudenti-i-gospodarstvo-potrebe-ocekivanja-i-potencijali/
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