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IVANA GRUBIŠIĆ ( voditeljica ): Vodeći ljudi Hrvatskih i stranih Sveučilišta zajedno sa
poduzetnicima na dvodnevnom skupu u organizaciji Zagrebačkog Sveučilišta i Europskog
programa Tempus pokušali su odgovoriti na slijedeća pitanja; Kako napisati znanstveni
projekt koji će EU željeti financirati? Koji su projekti potrebni industriji i kako bi mladi
istraživači i znanstvenici trebali zaštitit svoju inovaciju i intelektualno vlasništvo? Jesu li u
tome uspjeli, pogledajte. NOVINARKA: Zajedničkom organizatorskom suradnjom
Europskog programa Tempusa, koji je namijenjen meñusveučilišnoj suradnji zemalja i
zemljama partnerima iz regije zapadnog Balkana i Zagrebačkog Sveučilišta započeo je
dvodnevni skup na kojem će se razmatrati kako povezati obrazovanje , istraživanje i
inovaciju. Zbog ove teme okupljeni su profesori sa 7 Europskih sveučilišta i 5 Hrvatskih, a s
druge strane i predstavnici vodećih industrijskih poduzeća poput Ericssona, Ruñera Boškovića
i Gospodarske komore. Tema skupa je otvaranje Sveučilišta prema društvu kroz povezivanje
obrazovanja, istraživanja i inovacije , čime bi se unaprijedila komunikacija znanstvenika sa
industrijom. Naime prema riječima koordinatorice projekta Melite Kovačević Hrvatski
istraživači ne znaju kako bi istraživali ono što je domaćoj i europskoj industriji potrebno za
njen razvoj , a industrija sa svoje strane nedovoljno sudjeluje u financiranju projekata mladih
istraživača. MELITA KOVAČEVIĆ ( koordinatorica projekta ): Povezivanja i stvaranja
meñuodnosa izmeñu visokog obrazovanja primarno doktorske izobrazbe , istraživanja i
transfera tehnologije. Znači kada govorimo u okviru promjena koje su bitne za Sveučilište, ne
naše Hrvatsko, ne naše Zagrebačko, nego za Europsko ono što je ključ svih promjena je
uključivanje ta tri aspekta u području doktorske izobrazbe istraživanja i transfera tehnologije.
NOVINARKA: Značaj projekta Tempus tim je veći zna li se da je njime Zagrebačko
Sveučilište po prvi puta dobilo mogućnost utjecaja na obrazovanje. Naime kad se Sveučilište
sa poduzetnicima dogovori o načinu suradnje ona bi se trebala involvirati ne samo na
Hrvatsko visoko obrazovanje , već i na europsko.

