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JELENTKEZÉSI FELHÍVÁS 

Innováció és kutatásmenedzsment tréning oktatóknak és kutatóknak c. képzés keretében 

 

Az ELTE oktatóinak és kutatóinak dedikált jelen képzés közvetlen célja, a magyar egyetemek és 

kutatóintézetek tudásbázisának fejlesztése, az innovációs ismeretek bővítése annak érdekében, hogy 

hatékony innovációk szülessenek, és ezen szervezetek tudásbázisa, kutatásai révén minél több innovációs 

projektbe bekapcsolódjanak, azokat generálják, megvalósítsák. A képzés minden olyan témakört érint, mely 

alap szinten a tudásbázist alkotó oktatók és kutatók számára az innovációs projektekben, innovatív cégekkel 

való együttműködéshez szükséges. A képzés fő célja, olyan tudásmenedzsment és kutatáshasznosítási 

ismeretekkel rendelkező szakemberek képzése, akik 

(a) az alapkutatási eredmények alkalmazott kutatásba, illetve fejlesztésbe vitelét, valamint a 

kutatási eredmények piacra kerülését képesek elősegíteni 

(b) képesek projekt szintű kutatási és innovációs tevékenységet előkészíteni és azok 

megvalósítását koordinálni. 

 

A képzés elvégzése hozzásegíti az oktató és kutató kollégákat ahhoz, hogy kutatói pályájuk során 

kutatóhelyek, intézmények, innovációs vállalkozások által megvalósított kutatási projektekben 

részt vegyenek. A képzés sajátossága, hogy kifejezetten a kutató munkatársak szempontjából és 

hasznára közvetíti azokat az ismereteket és készségeket, melyek az eredményes kutatási projektek 

megvalósításához szükségesek.  

 

A 24 órás (1 óra = 45 perc) gyakorlatorientált, online képzés során a résztvevők megismerik: 

 a szellemitulajdon védelem és menedzsment alapfogalmait, az álalános iparjogvédelmi 

alapismereteket, az oltalomszerzés hasznát, jelentőségét, 

 az egyetemi kutatási eredmények, szellemi alkotások hasznosításának alapjait, annak folyamatát és 

intézményi gyakorlatát, a kutatás-fejlesztési és innovációs projektek sajátosságait, 

 a K+F+I nemzetközi és hazai stratégiai és szakpolitikai környezetét, az innovációs ökoszisztéma 

rendszerét, annak működési elveit, folyamatait, 

 a kutatásfejlesztési és innovációs projektek egyedi pénzügyi tervezési módszereit, eszközeit és elveit, 

 a nemzeti és az uniós támogatások rendszerének speciális tartalmi és eljárási szabályait, az egyéb 

további bevonható források rendszerét. 
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A képzés a résztvevők számára díjtalan – forrását az „Az ELTE Innovációs Ökoszisztémájának 

fejlesztése az ipari elvárásokkal összhangban.” című, 2019-1.2.1-EGYETEMI-ÖKO-2019-00004 számú 

pályázat biztosítja.  

 

A képzés online formában valósul meg, 2021. június 22 – 2021. július 29. között. Részletes ütemezés: 

 

Tananyag egységek megnevezése Óraszám  Oktatási alkalmak Oktatási időpontok 

1.A szellemi tulajdon védelme és 

hasznosítása 

8 2021. június 22. kedd 

2021. június 24. csütörtök 

2021. június 29. kedd 

2021. július 01. csütörtök 

17:00-18:30 

17:00-18:30 

17:00-18:30 

17:00-18:30 

2.Az innováció menedzsment alapjai 8 2021. július 06. kedd 

2021. július 08. csütörtök 

2021. július 13. kedd 

2021. július 15. csütörtök 

17:00-18:30 

17:00-18:30 

17:00-18:30 

17:00-18:30 

3.Innováció finanszírozás 8 2021. július 20. kedd 

2021. július 22. csütörtök 

2021. július 27. kedd 

2021. július 29. csütörtök 

17:00-18:30 

17:00-18:30 

17:00-18:30 

17:00-18:30 

Óraszám összesen: 24     

 

A képzés részletes  szakmai tartalmával kapcsolatos leírást a jelentkezés mellékleteként elérhető „Képzési 

program” című dokumentum tartalmazza Felnőttképzési engedélyszám: E/2021/000005). 
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 Kiemelt bekapcsolódási és részvételi feltételek: 

 A képzési programba való bekapcsolódás feltétele: bármely képzési területen legalább 

alapképzésben, illetőleg egyetemi képzésben szerzett oklevél.  

 A résztvevők a jelentkezés benyújtásával ugyanakkor kötelezettséget vállalnak a képzés elvégzésére. 

program keretében maximum 10%-os hiányzás megengedett) 

 A tananyagegység munkaformái: valós idejű online jelenléti munkaforma, önálló tanulás 

munkaforma. 

 A számonkérés a képzés végén (egy alkalommal) valósul meg, 2021. augusztus első hetében. A 

képzés végi számonkérés formája: az oktató által előzetesen összeállított, összevont projektfeladat 

szóbeli prezentálása és az oktató szóbeli értékelése, összesen 15 perc időtartamban. A számonkérés 

pontos időpontját a jelentkezők a képzési program megkezdéséig megkapják. 

 A képzés elvégzéséről szóló igazolás típusa: tanúsítvány. Megszerezhető minősítések: megfelelt / 

nem felelt meg. 

 

Jelentkezési határidő: 2021. június 13. (vasárnap) 24:00 óra  

A résztvevők (csoport) maximális létszáma 20 fő, azzal, a helyek jelentkezési sorrendben, az 

érvényes jelentkezések alapján folyamatában kerülnek feltöltésre. 

 

A részvételi szándékot az ELTE Innovációs Központ központi alábbi e-mail címére küldött jelentkezéssel 

(e-mail formátumban) kérjük jelezni: innovacio@innovacio.elte.hu 

Kapcsolat, információkérés: ELTE Innovációs Központ, telefon: +36 1 411-6500/3156 

 

Jelentkezéskor megküldendő információk: 

1. a végzettséget igazoló oklevél /diploma másolata kötelezően csatolandó melléklet, 

2. az „Adatkezelési tájékoztató” című dokumentumban foglaltak elfogadását az alábbi nyilatkozat az 

e-mail szövegébe való bemásolása útján szükséges megtenni:  

„Alulírott (…teljes név…) ezúton nyilatkozom arról, hogy az ELTE Innovációs Központ által 

szervezett „Innováció és kutatásmenedzsment tréning oktatóknak és kutatóknak” című képzés 

adatkezelési tájékoztatóját megismertem és az abban foglaltakat elfogadom.” 

 

Várjuk jelentkezésüket!  ELTE Innovációs Központ 

mailto:innovacio@innovacio.elte.hu

