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TEHETSÉGGONDOZÁSI RENDSZER ÉS A TUDOMÁNYOS-KÉPZÉSI MŰHELYEK FEJLESZTÉSE A SZÉCHENYI 

ISTVÁN EGYETEMEN – TÁMOP-4.2.2/B-10/1-2010-0010 PROJEKT NYITÓRENDEZVÉNY 

A Tudásmenedzsment Központ koordinálja a közel 400 millió forintos Európai Uniós forrásból 

megvalósuló új programot, amelynek célja az egyetemen működő tehetséggondozó műhelyek (négy 

szakkollégium, három doktori iskola, valamint a Tudományos és Művészeti Diákkör mozgalom) 

összehangolt fejlesztése. Az projekt fontos célkitűzése, hogy ezek az egységek ne egymástól 

elszigetelve, hanem egymást segítve fejlődjenek, különböző előadásokat, tanulmányutakat, 

továbbképzéseket szervezzenek, vendégelőadókat hívjanak meg, valamint építsék nemzetközi 

kapcsolataikat, fejlesszék kutatási hálózatokhoz való kapcsolódási képességeiket. 

A 2012. március 8-án megtartott nyitórendezvényen az érdeklődőknek lehetőségük nyílt 

megismerkedni a projektben résztvevő tudományos műhelyek céljaival és várható eredményeivel 

melyeket a projekt által nyújtott támogatásból kívánnak megvalósítani.  

SZE-GYŐR-PWC MAGYARORSZÁG ÜZLETI MODELL VERSENY – MENTOR MIXER RENDEZVÉNY  

Második alkalommal szervez üzleti modell versenyt egyetemünkön a Tudásmenedzsment központ. A 

„SZE-Győr – PwC Üzleti modell verseny” célja üzleti ötletek gyakorlati megvalósításának és 

vállalkozások indításának a támogatása. A pályaműveket benyújtó csapatok külsős mentorok előtt 

ismertették üzleti elképzeléseiket A 2012. március 21-én megtartott „mentor-projekt mixer” 

rendezvény során a mentorok kiválasztották az általuk támogatni kívánt projektet és csapatot. A 

továbbjutó hét csapatnak 2012. május 23-ig kell kidolgoznia a mentorok segítségével a vállalkozás 

részletes üzleti modelljét, a megvalósítás tervét. A mentorok, akik tapasztalt győri vállalkozók és 

vállalatvezetők, szakértelmükkel, tapasztalataikkal és üzleti kapcsolataikkal támogatják az általuk 

választott egy vagy két egyetemi csapat munkáját. A közös munka első lépése a csapatépítő tréning 

volt, amelyre 2012. március 28-án került sor az egyetem szomszédságában található Mobilis 

Interaktív Kiállítási Központ kreatív foglalkoztató terében. 

A versenyről bővebb információ elérhető itt: http://tmk.sze.hu/content/index/id/8393/m/3253  

 

http://tmk.sze.hu/content/index/id/8393/m/3253


A TANSZÉKI KAPCSOLATTARTÓK ÉS A TUDÁSMENEDZSMENT KÖZPONT EGYÜTTMŰKÖDÉSE 

A 2012. április 12-én lebonyolított rendezvény célja a Tudásmenedzsment Központ 2012 évi 

feladatainak megvitatása mellett arra irányult, hogy a Tanszéki kapcsolattartók miként tudtak 

bekapcsolódni a központ által végzett innovációs projektfejlesztés folyamatába. Az esemény kiváló 

alkalmat teremtett arra, hogy a jelenlévők megismerkedhessenek a Kutatás-fejlesztési 

Adminisztrációs Rendszer (KAR) beüzemelésével kapcsolatos feladatokkal és az eddig még csak 

tesztüzemben működő „egyetemi wikipedia” rendszerrel. Az interaktív formában zajló rendezvényen 

a tanszékek képviselőinek lehetőségük volt visszajelzéseket adni és javaslatokat tenni a központ 

tevékenységével kapcsolatosan. 

III. NYUGAT-DUNÁNTÚLI REGIONÁLIS INNOVÁCIÓS KIÁLLÍTÁS ÉS TALÁLMÁNYI VÁSÁR A SZÉCHENYI 

ISTVÁN EGYETEMEN 

Harmadik alkalommal rendezte meg a Nyugat-dunántúli Regionális Innovációs Kiállítást és Találmányi 

Vásárt az Universitas-Győr Nonprofit Kft., a Pannon Novum Nonprofit Kft. és a Tudásmenedzsment 

Központja 2012. április 13-án. A rendezvényen 24 kiállító vett részt a régió mindhárom megyéjéből. A 

kiállítás keretében „Válság és Kreativitás” címmel szakmai workshopot is szerveztek, ahol a kiállítás 

közönsége megismerkedhetett azokkal a megoldásokkal, melyekkel a magánszféra és a felsőoktatás 

megpróbál felülkerekedni a válságon. Az előadáson a Tudásmenedzsment Központ munkatársai 

bemutatták az SZE Egyetemi Inkubátort, valamint az új szellemi eszközmenedzsment alapját képező 

Riglersystem rendszert. 

Az előadások és a beszámolók elérhetőek: http://tmk.sze.hu/content/index/id/9181 

EURIS OPEN RESEARCH PLATFORM PROJEKTTALÁLKOZÓ GYŐRBEN 

2012. április 18-19. között a Tudásmenedzsment Központja adott helyet az INTERREG IV/C program 

keretein belül zajló EURIS Open Research Platform projekt partnertalálkozójának. A projekt célja egy 

„Nyílt Innovációs Platform” kialakítása, mely a technológia transzfer támogatásával kívánja 

elősegíteni az együttműködést a gazdasági szereplők és a felsőoktatási intézmények között. A 

partnerek a projekt keretében felmérték a felsőoktatási intézmények és a gazdasági szereplők közötti 

kapcsolatok jellegét, és az érintett régiókban működő jó gyakorlatokat szélesebb közönség számára is 

elérhetővé teszik. 

A projektben hat felsőoktatási intézmény vesz részt az Európai Unió négy régiójából: 

 Stuttgarti Egyetem (D) 

 Navarrai Állami Egyetem (ES) 

 Széchenyi István Egyetem Tudásmenedzsment Központ (HU) 

 Łódzi Egyetem (PL) 

 Łódzi Orvostudományi Egyetem (PL) 

 Łódzi Műszaki Egyetem (PL) 

A projektről bővebb információt az alábbi linken érhető el: http://orp.euris-programme.eu/ 

http://tmk.sze.hu/content/index/id/9181
http://orp.euris-programme.eu/

