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Zagreb, 7. prosinca 2021.  

 
 
 

Sutra se na Filozofskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu 
održava tribina Inovacije i transfer tehnologije u društvenom i 
humanističkom području  
 
 
U srijedu 8. prosinca 2021. u 12 sati, u Dvorani D7 na Filozofskom fakultetu Sveučilišta u 
Zagrebu, održat će se tribina pod nazivom Inovacije i transfer tehnologije u društvenom i 
humanističkom području. 

Cilj je tribine predstaviti potencijal sastavnica društvenoga i humanističkoga 
područja Sveučilišta u Zagrebu i pridonijeti planu da Sveučilište svojim inovativnim 
proizvodima ojača suradnju s gospodarskim sektorom te dodatno potakne 
poduzetničke djelatnosti svojih studenata. 

Tribina će započeti uvodnim obraćanjem rektora Sveučilišta u Zagrebu prof. dr. sc. 
Damira Borasa, akademkinje Vide Demarin (HAZU) i dekana Filozofskoga fakulteta 
izv. prof. dr. sc. Domagoja Tončinića. 

Uvodno izlaganje pod nazivom Akademsko poduzetništvo i zaštita intelektualnoga 
vlasništva na tribini će održati izv. prof. dr. sc. Romana Matanovac Vučković s 
Pravnoga  fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, nakon čega će uslijediti predstavljanje triju 
nagrađenih inovacija Filozofskoga fakulteta Sveučilišta u Zagrebu na Međunarodnom 
sajmu inovacija ARCA 2021. 

Prof. dr. sc. Hrvoje Staničić predstavit će sustav za očuvanje vjerodostojnosti digitalno 
potpisanih dokumenata TrustChain.  

Model integracije djece izbjeglica IRCiS predstavit će izv. prof. dr. sc. Margareta 
Jelić, prof. dr. sc. Dinka Čorkalo Biruški, Nikolina Stanković, Antonija Vrdoljak, 
Rachel Fasel i Fabrizio Butera.  

Multikanalnu bazu podataka za analizu globalnih kinematskih uzoraka u govoru 
KROKO predstavit će izv. prof. dr. sc. Marko Liker.  

Program tribine završit će raspravom svih sudionika. Voditelj tribine bit će prorektor za 
inovacije, transfer tehnologije i komunikacije Sveučilišta u Zagrebu prof. dr. sc. Miljenko 
Šimpraga. 
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Skup Inovacije i transfer tehnologije u društvenom i humanističkom području jedno je od 
događanja koje se organizira sklopu tribine Inovacije i transfer tehnologije – poticaj 
gospodarskoga razvoja Hrvatske. U okviru tribine održan je niz javnih predavanja, 
razgovora, okruglih stolova i radionica radi poticanja i popularizacije ideje o inovacijama i 
prijenosu znanja sa sveučilišta i znanstvenih institucija kao temeljima budućega 
inovativnoga gospodarstva koji će Hrvatskoj omogućiti brži gospodarski razvoj.  

Tribinu zajednički organiziraju Sveučilište u Zagrebu i Hrvatska akademija znanosti i 
umjetnosti te Znanstveno vijeće za tehnološki razvoj HAZU, u partnerstvu s Udrugom 
inovatora Hrvatske.  

 
U prilogu priopćenja šaljem Vam program i poziv na tribinu Inovacije i transfer 
tehnologije u društvenom i humanističkom području. 

 
Tribina će biti održana u skladu s aktualnim epidemiološkim preporukama i 
mjerama.  
 
Ulazak u prostore Filozofskoga fakulteta Sveučilišta u Zagrebu moguć je uz davanje na 
uvid COVID potvrde ili drugoga odgovarajućega dokaza o cijepljenju, preboljenoj bolesti 
ili testiranju. Osnovne mjere zaštite su obavezne. 
 
 
 

S poštovanjem, 
 
dr. sc. Tamara Dagen  
mob. 099 4564 443 


