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Cambridge-ban is bemutatták az ELI Science Park terveit
2017. október 16.

Hogyan kell egy tudományos parkot felépíteni a szegedi ELI lézeres kutatóközpont körül? E kérdést járta körbe a Cambridge-i Egyetemen tárgyaló
Palkovics László, az EMMI oktatásért felelős államtitkára.
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A tudományos együttműködés lehetőségeiről, köztük a magyar egyetemekkel és a köréjük szerveződő tudományos parkokkal folytatandó együttműködésről
tárgyalt a Cambridge-i Egyetem vezetőivel 2017. október 13-án Palkovics László. Az Emberi Erőforrások Minisztériumának (EMMI) oktatásért felelős
államtitkára megbeszélései után az MTI-nek elmondta: a magyar küldöttség eszmecserét folytatott a Cambridge-i Egyetem tudományos parkját menedzselő
cég vezetőivel arról, „hogyan is kell egy ilyen tudományos parkot felépíteni”.

A szegedi lézerközponthoz tartozó tudományos park kialakítását idézte föl Palkovics László, aki megbeszélést folytatott a Cambridge-i Egyetem rektor-
helyettesével is. E tárgyaláson szó esett arról, hogy Magyarország és az angliai egyetem együttműködésének lehetőségei meglehetősen szerteágazóak
lehetnek. Azt is áttekintették, hogy miként lehet olyan megállapodást kötni a Cambridge-i Egyetemmel, amely az intézmény és Magyarország számára
egyaránt fontos kutatási területekre terjedne ki. E lehetséges területek között említette az államtitkár a mesterséges intelligenciát és a biotechnológiát.
Palkovics László elmondta: a Cambridge-i Egyetem nagyon sikeres abban, hogy miként lehet az intézmény akadémiai oldalán létrehozott tudást üzleti
szempontból hasznosítani, milyen motivációs rendszerrel lehet az egyetemi professzorokat érdekeltté tenni abban, hogy a kutatásaikból eredő tudományos
eredmények ne csak a tudományos oldalon hasznosuljanak, ne csak szakmai publikációk szülessenek ezekből az eredményekből, és abban is, hogyan kell
menedzselni a tudásportfoliót, a szabadalmakat.

Az államtitkár találkozott a Cambridge-i Egyetemen tanuló magyar hallgatók képviselőivel is. Ezen a találkozón szóba került, hogy miként lehet a magyar
cégeket érdekeltté tenni a magyarországi álláslehetőségek bemutatásában a Cambridge-i Egyetemen.

Palkovics László elmondta: készült egy felmérés is arról, hogy a Cambridge-ben tanuló magyarok közül hányan képzelik el Magyarországon a jövőjüket.
Egyharmaduk mondta azt, hogy tanulmányai után mindenképpen hazatér Magyarországra, további egyharmaduk nyilatkozott úgy, hogy megfelelő
álláslehetőségek és körülmények esetén hazatérne.
„A magyar kormány feladata olyan feltételek biztosítása, hogy a cambridge-i magyar diákoknak valóban a kétharmada, vagy akár még nagyobb hányada úgy
döntsön, hogy Magyarországon kíván elhelyezkedni tanulmányainak befejezése után” – hangsúlyozta az Emberi Erőforrások Minisztériumának oktatásért
felelős államtitkára.
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Versenyzőből hallgató (/sztemagazin/2017-iv-negyedev/versenyzobol-hallgato?objectParentFolderId=19413)
2017. december 06.

Biológia, kémia és zika tantárgyból, valamint a Nobel-díjas rektor életéből, munkásságából áll össze évről évre az egyre népszerűbb
SZTE Szent-Györgyi Tanulmányi Verseny kérdéssora. A zsűri elnökével, prof. Dr. Dux László tanszékvezető egyetemi tanárral a Szent-
Györgyi-örökségről és a középiskolások versenyéről beszélgettünk.
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