94 η ΣΥΝΟΔΟΣ ΠΡΥΤΑΝ ΕΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΩΝ

Δευτέρα, 27 Ιουλίου 2020
79η Σύνοδος Αντιπρυτάνεων Έρευνας και Δια Βίου Εκπαίδευσης/ Προέδρων Επιτροπών Ερευνών
και Διαχείρισης Ε.Λ.Κ.Ε. των Ελληνικών Πανεπιστημίων
16:30 - 18:30 - Webinar

Διαδικτυακή Εκδήλωση ανοικτής πρόσβασης
προς την Ακαδημαϊκή Κοινότητα των Ελληνικών Πανεπιστημίων
η

«H 3 Αποστολή (“3rd Mission”) των Πανεπιστημίων –
Έρευνα, Καινοτομία, Επιχειρηματικότητα»
Προσκεκλημένοι Εκπρόσωποι Φορέων:
▪

Απόστολος Δημητρόπουλος, Γενικός Γραμματέας Ανώτατης Εκπαίδευσης, Υπουργείο Παιδείας

▪

και Θρησκευμάτων
Νίκη Δανδόλου, Ειδική Γραμματέας Διαχείρισης Προγραμμάτων Ε.Τ.Π.Α., Τ.Σ. & Ε.Κ.Τ., Υπουργείο
Ανάπτυξης και Επενδύσεων

▪

Αριστείδης - Θωμάς Δοξιάδης, Αντιπρόεδρος Εθνικού Συμβουλίου Έρευνας, Τεχνολογίας και
Καινοτομίας

▪
▪

Παναγιώτης Κανελλόπουλος Γενικός Διευθυντής του Οργανισμού Βιομηχανικής Ιδιοκτησίας
Αντώνης Γυπάκης, Αναπλ. Προϊστάμενος Τμήματος Σχεδιασμού & Προγραμματισμού της Δ/νσης

▪

Σχεδιασμού και Προγραμματισμού Πολιτικών και Δράσεων ΕΤΑΚ της Γενικής Γραμματείας Έρευνας
και Τεχνολογίας
Σωτήρης Παπαντωνόπουλος – Μαντόπουλος, GeneralPartnerUni.Fund

▪

Παναγιώτης Καρνιούρας, Διευθυντής Δικτύου ΠΡΑΞΗ

Τη συζήτηση συντονίζει η Δρ. Αγγελική Κοσμοπούλου, Εκτελεστική Διευθύντρια, Κοινωφελές Ίδρυμα
Αθανασίου Κ. Λασκαρίδη.
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Πλαίσιο Εκδήλωσης
Ιστορικά τα πανεπιστήμια έχουν δύο κύριες αποστολές: την έρευνα και την εκπαίδευση. Τα τελευταία 30
περίπου χρόνια γίνεται ευρύτερη αναφορά στην «Τρίτη Αποστολή» των Πανεπιστημίων που είναι η
αξιοποίηση των αποτελεσμάτων της παραγόμενης γνώσης και έρευνας προς όφελος της κοινωνίας και της
οικονομίας.
Η συμβολή των δραστηριοτήτων που αναλαμβάνουν τα ΑΕΙ γίνεται πιο καθοριστική για την ευρύτερη
κοινωνία και ως εκ τούτου έχει αναγνωρισθεί από τις κυβερνήσεις, σε παγκόσμιο επίπεδο, ότι χρήζουν
μεγαλύτερης αναγνώρισης και χρηματοδοτικής υποστήριξης. Οι δραστηριότητες της «Τρίτης Αποστολής»
έχουν πλέον οργανωθεί στα Α.Ε.Ι. και είναι αυτές που «σχετίζονται κυρίως με τη δημιουργία, τη χρήση, την
εφαρμογή και την εκμετάλλευση της γνώσης, καθώς και άλλων δυνατοτήτων των πανεπιστημίων, εκτός του
ακαδημαϊκού περιβάλλοντός τους». Η «Τρίτη Αποστολή» αφορά στις δραστηριότητες που αναπτύσσονται
και εξελίσσονται με τη διαμεσολάβηση από τα Γραφεία Μεταφοράς Τεχνολογίας (ή Γνώσης) των
Πανεπιστημίων.
Ο ρόλος των Γραφείων Μεταφοράς Τεχνολογίας ή Γνώσης, υπό στενή έννοια, επικεντρώνεται στην
αξιοποίηση των αποτελεσμάτων της ακαδημαϊκής έρευνας με στόχο την ενίσχυση του Δημόσιου, Ιδιωτικού
αλλά και του Τρίτου Τομέα (μέσω συμβατικών δεικτών όπως διπλώματα ευρεσιτεχνίας, άδειες,
τεχνοβλαστοί, incubation of startups) και αφορά περαιτέρω στην ανταλλαγή πληροφοριών, στην τεχνική
βοήθεια, στις συμβάσεις έρευνας, στη συνεργατική έρευνα, στην παροχή συμβουλών, στην προώθηση
επιχειρηματικής κουλτούρας, στη δικτύωση, στην εδραίωση εταιρικότητας με τοπικούς, περιφερειακούς
φορείς αλλά και στον στρατηγικό σχεδιασμό των Πανεπιστημίων και των Περιφερειών όπου αναπτύσσονται
οι δραστηριότητες αυτές. Αφορά δηλαδή σε ένα ευρύ φάσμα δραστηριοτήτων Μεταφοράς Γνώσης της
Κοινότητας (πανεπιστημιακής), ενώ ορισμένες από αυτές παράγουν έσοδα και συμβάλλουν ουσιαστικά
στην οικονομική ενίσχυση και της κοινότητας, αλλά και των Α.Ε.Ι..
Τα Γραφεία Μεταφοράς Τεχνολογίας (ή Γνώσης) προσφέρουν οργανωσιακή υποστήριξη στην ακαδημαϊκή
επιχειρηματικότητα, στη συνεχή επαγγελματική ανάπτυξη των ερευνητών που διευρύνουν τις ευκαιρίες της
χρήσης της ακαδημαϊκής έρευνας από τον βιομηχανικό τομέα. Οι δραστηριότητες της «Τρίτης Αποστολής»,
μέσω των Γραφείων Μεταφοράς Τεχνολογίας (ή Γνώσης), συμβάλει σε σημαντικό βαθμό, στην «αυτάρκεια»
των Α.Ε.Ι. καθώς συντελούν στη διαδικασία επιχειρηματικής ανακάλυψης και στην «αύξηση της φήμης, του
γοήτρου, της επιρροής ή των κοινωνικών ωφελειών που οδηγούν σε πρόσθετη χρηματοδότηση της έρευνας
ή/και αυξημένη ζήτηση για πανεπιστημιακή γνώση» πέραν του ρόλου των Πανεπιστημίων ως «δημιουργών
γνώσης» .

Στόχοι του Webinar
•
•
•
•
•

Η 3η Αποστολή των Πανεπιστημίων ως Διεθνής στρατηγική
Η ανάδειξη της σημασίας της επιχειρηματικής ανακάλυψης
Τα στάδια μετατροπής της ερευνητικής ανακάλυψης σε επιχειρηματικό προϊόν
Ο ρόλος των Γραφείων Μεταφοράς Τεχνολογίας & Γνώσης στην επώαση επιχειρηματικών σχημάτων
που βασίζονται στην έρευνα, στην καινοτομία και στη γνώση
Ερευνητικά αποτελέσματα και πνευματικά δικαιώματα
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