A Kaposvári Egyetem tudásbázisának innovatív hasznosítása
a kutatói bázis utánpótlása, valamint a hazai mezőgazdaság
és élelmiszeripar fejlesztése érdekében
A projekt az Európai Unió támogatásával,
az Európai Szociális Alap társfinanszírozásával valósul meg.

A projekt adatai

A Kaposvári Egyetem versenyképességének növelése tudományos tehetséggondozási és disszemi
nációs programok kivitelezésével. A projekt megvalósítása hozzájárul ahhoz, hogy a Kaposvári
Egyetem kutatás-fejlesztési (K+F) és innovációs eredményeit megismertessük a hazai- és nemzetközi
szakmai közvéleménnyel, kiemelten a gazdasági szektor és a továbbtanulás előtt álló fiatalok minél
szélesebb körével, ezáltal erősítve a munkaerőpiaci kapcsolatokat.

A projekt időtartalma:
2009. 07. 01. - 2011. 12. 31.

A fejlesztés elemei
A fejlesztés egyik pillérét a tehetséggondozás témaköréhez kapcsolódó tevékenységek alkotják.
Ennek keretében feladatunk:
•
•

A hallgatói önszerveződő tudományos közösségek hatékony működésének ösztönzése.
Az intézményben keletkezett innovációs eredmények segítségével a tudomány, és a tudomá
nyos tevékenységek népszerűsítése a továbbtanulás előtt álló fiatalok körében.

A projekt második pillérét a Kaposvári Egyetemen meglévő tudásbázis, tudományos eredmények
disszeminációja képezi. Központi elemek ebben a programcsoportban:
•
•
•

Az Intézményben keletkezett kutatás-fejlesztési, innovációs eredmények gazdasági szektor
felé történő elterjesztése, megismertetése.
Szakmai együttműködések előkészítése hazai és nemzetközi kutatóhelyekkel.
Nemzetközi szakmai kapcsolatok erősítése és fejlesztése.

Kedvezményezett:
Kaposvári Egyetem
Az Európai Unió és a Magyar Állam által nyújtott támogatás összege:
85.000.000 Ft
A projekt teljes költsége:
100.000.000 Ft

A projekt bemutatása
A fejlesztés első feladataként a tehetséggondozást helyezzük fókuszba, lehetőséget biztosítva az
egyetem hallgatói számára a nemzetközi fórumok munkájához való csatlakozásra, a kiemelt szintű
tudományos fejlődés előmozdítására. Az egyetem kutatás-fejlesztési és oktatási tevékenységének
magas szinten való fenntartása és emelése szintén hangsúlyos tevékenység a projektben. A tehetség
gondozás területéhez tartozó feladatként kezeljük a beiskolázás előtt állók informálását az intéz
ményünkben folyó képzési területekről és kutatási eredményekről. A Kaposvári Egyetemre főként a
Dél-Dunántúli régióból érkeznek diákok, ugyanakkor számos képzési területünk olyan specialitás,
amely országos érdeklődésre tarthat számot. Kiemelt hangsúlyt helyezünk az intézményben folyó
természettudományos (pl.: mezőgazdasági mérnök, agrármérnök, stb.) valamint az informatikai
területen (informatikus könyvtáros) folyó képzések népszerűsítésére.
A projekt második pillérét a Kaposvári Egyetemen meglévő tudásbázis-, és a tudományos eredmények
disszeminációja képezi. Ez a tevékenységi kör a hazai és nemzetközi szakmai kapcsolatok erősítését,
fejlesztését célozza, mind az ipar, mind
pedig a kutatóhelyek irányába. Az első rész
terület a nemzetközi kapcsolatok erősítése,
melynek keretében nemzetközi szintű ren
dezvények, kutatási együttműködések kial
akítását célzó találkozókat szervezünk, a te
hetséggondozás valamely formájában részt
vevő hallgatóknak szintúgy megjelenési
lehetőséget biztosítva.
Kiemelten lényeges elem a hazai szakmai
közélet megcélzása az Egyetem kuta
tási eredményeinek széles körű disszem
inációjával. A megvalósításhoz elsődleges
feladatunk egy diverzifikált beiskolázási
kommunikációs stratégia kialakítása, továb
bá az együttműködésre alkalmas területeken
működő hazai kutatóhelyeket és vállalkozá
sokat megcélzó kommunikációs csomag kial
akítása, valamint PR-események szervezése.
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A projekt célja
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A projekt elemei
A fent összefoglalt célokat a következő konkrét programokkal kívánjuk megvalósítani:
Workshopok szervezése a doktori iskoláknak
Ezen tevékenység keretében a Kaposvári Egyetemen működő két doktori iskola kapcsolódását kíván
juk erősíteni a Doktoranduszok Országos Szövetségével. Ezt a célt szolgálja az évente megren
dezésre kerülő workshop. A doktori képzésben részt vevő hallgatók közötti hálózatok fejlesztéséhez
munkacsoport találkozókat és szakmai konferenciákat tervezünk.
A TDK tevékenység fejlesztése
A Kari és Egyetemi szintű TDK tevékenység szerkezetének átalakítása során külön figyelmet kap
a szervezés színvonalának emelése, a nagyobb nyilvánosság biztosítása, a külső támogatók be
vonása a hálózatba, és egy megújított versenyrendszer pilot lebonyolítása. Fontos célkitűzés a tudo
mányos kutatás vonzóvá tétele, az eredmények szélesebb körű publicitásának biztosítása.
Vállalati Menedzsment Tudományos Műhely kialakítása
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A tevékenység célja a hallgatók gyakorlatorientált ismereteinek bővítése különféle versenyek/kreatív
munkák szervezésével. A tudományos versenyek, a vállalatokkal közösen kiírt innovációs hallgatói
projektek hatékony választ adhatnak a munkaerőpiaci kihívásokra.
Az Intézmény képzéseinek népszerűsítése
Kiemelt feladat az egyetem képzési lehetőségeinek propagálása, elsősorban a természettudo
mányos (agrár, mezőgazdaság) és matematikai-informatikai (informatikus könyvtáros, elektroni
kus ábrázolás) képzések esetében. Lényeges ismertség-növekedésre számítunk a régióban tanuló
középiskolások körében, de éppúgy a régión kívül is. Tervezünk népszerűsítő előadásokat, a
felvételizők által hiteles információforrásnak tekintett rendezvényeken való fokozottabb részvé
telt, továbbá az Egyetem magyar és idegen nyelvű szóróanyagainak fejlesztését, webkikötőjének
gazdagítását. Lényeges támogató eszközünk még a Kaposvári Egyetem Élmény Műhely – Kreatív
iskolanap rendezvénysorozat, amelytől kiváló eredményeket várunk.

Az Egyetem K+F eredményeinek külföldi népszerűsítése
Tudományos eredményeink szélesebb körben való megismertetését célozza brosúrák készítése,
a hazai és nemzetközi szakkiállításokon való részvétel, az egyetemi honlap többnyelvűvé tétele,
szakmai kiadványaink angol nyelvű megjelentetése, konkrétan kiemelve az Acta Oeconomica Ka
posváriensis, az Acta Agraria Kaposváriensis, az Acta Scientialium Socialium, az Élelmiszer, Táp
lálkozás és Marketing, továbbá a Képzés és Gyakorlat c. tudományos lapokat.
EU Negotiation Moot projekt megvalósítása
A projekt keretében az európai uniós intézményeken belüli bonyolult tárgyalásokat szimuláljuk gya
korlatias szemszögből, melynek fő eseménye az EU Negotiation Moot verseny Kaposváron történő
megrendezése. Mindez a hallgatók nemzetközi szintű tudományos tevékenységét segíti elő.
Nemzetközi konferenciák szervezése Kaposváron
Célunk az egyetem nemzetközi rendezvényeinek - Nemzetközi Takarmányozási Szimpózium,
Nemzetközi Baromfitenyésztési Szimpózium, Nemzetközi Nyúltenyésztési Tudományos Nap,
Nemzetközi Állattenyésztési Tudományos Napok („Animal Science Days”), Kaposvári Gazdaság
tudományi Konferencia – nagyobb publicitást biztosító megrendezése. További célkitűzés a kiad
ványok nyomdai kivitelezésének javítása, illetve a konferencián elhangzott előadások elérhetővé
tétele az egyetem webhelyének fejlesztésével. Ugyancsak megvalósítandó feladatunk a Gazdaság
tudományi Kar Táplálkozásmarketing Konferenciasorozatának nemzetközivé tétele.

Projektvezetés
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Intézményi kommunikációs (beiskolázási) stratégia kialakítása
A projekt során a Kaposvári Egyetem négy karának népszerűsítését célzó átfogó kommunikációs
stratégia kerül kialakításra, elsősorban a beiskolázás hatékonyságának növelése céljából.
Vállalkozások hatékony elérése
A tudomány és a gyakorlat sorosabb összefonódását célozza a vállalkozások arányának növelése
az Intézmény által szervezett rendezvényeken egy mezőgazdasági és élelmiszeripari adatbázis
kiépítésével, továbbá potenciális vállalatoknál kivitelezett workshopokkal. Az egyetemi webhely
bővítése során vállalkozásoknak szóló aloldal kiépítését tervezzük. A hatékonyságot erősíti a vállalkozások számára releváns kutatási eredmények publikálása a mezőgazdaság és élelmiszeripar
szakmai szervezetei által rendezett eseményeken.
Elektronikus szakfolyóiratok tartalmi fejlesztése
Tudásanyagunk népszerűsítése érdekében a következő szakmai kiadványok jelennek meg a
jövőben elektronikus formában is: az Állattudományi Karon az Acta Agraria Kaposváriensis, a Gazdaságtudományi Karon az Acta Oeconomica Kaposváriensis, valamint az Élelmiszer, Táplálkozás
és Marketing, továbbá a Conservation, information, evolution angol nyelvű periodika, a Pedagógiai
Főiskolai Karon pedig a „Képzés és Gyakorlat” című kiadvány.
Az Intézmény rendezvényeinek szélesebb körű elérésének biztosítása
A program célja a kari konferenciák, valamint a kiemelt rendezvények (Táplálkozásmarketing Konferencia) publicitásának növelése, magasabb részvételi arány elérése a jelenleginél több célcsoportból. A rendezvényekre a vállalati körből gyakorlati szakemberek bevonását tervezzük, és széles
körű médianyilvánosságot biztosítunk. Fontos célkitűzés a regionális területfejlesztési tudományos
műhely tevékenységének kiterjesztése a regionális szerep erősítése érdekében.

Prof. Dr. Repa Imre
általános és tudományos
rektorhelyettes
a Projektirányitó Bizottság elnöke

Polereczki Zsolt
projektvezető
82-505-800 /219
polereczki.zsolt@ke.hu

82-502-014
repa.imre@ke.hu

Légrádi Zsolt
gazdasági főigazgató-helyettes
a Projektirányitó Bizottság tagja
82-505-800 /302
legradi.zsolt@ke.hu

A Kaposvári Egyetem honlapjának tartalmi fejlesztése
A bemutatott tevékenységeknek szerves következménye a Kaposvári Egyetem webkikötőjének sokoldalú és mélységi továbbfejlesztése, interaktívvá tétele, információkban való gazdagítása.

Dr. Wickert Irén
pénzügyi vezető

Dr. Berke Szilárd
szakmai vezető

Bálint Jánosné
adminisztrációs vezető

82-505-800 /266
wickert.iren@ke.hu

82-505-800 /236
berke.szilard@ke.hu

82-505-950
balint.bernadett@ke.hu

KÉRDÉSEIVEL, ÉSZREVÉTELEIVEL FORDULJON HOZZÁNK BIZALOMMAL!
A PROJEKTRŐL RÉSZLETES INFORMÁCIÓ TALÁLHATÓ A HTTP://PALYAZATOK.KE.HU CÍMEN.
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