
  
  

Tájékoztató tematika 
2019-1.2.1-EGYETEMI-ÖKO-2019-00014 

INNOVÁCIÓS MENEDZSER TRÉNING 

2 022. május 24. – Megnyitó 

(Szepsi-Szűcs Levente – szakmai vezető) 

A megnyitó alkalmával bemutatásra kerül az 

INNOVÁCIÓS MENEDZSER tréning és a 30 órás 

(modulos) online tréning ütemezése, valamint 

elektronikus úton kiküldésre kerül a tréning 

tananyaga. A szakmai vezető segítséget nyújt a 

tananyag 

résztvevőket az 
kontaktórában folyó – önálló felkészülésre. 

módszertanához és felkészíti a 

nem – első szakaszban a 

Önállóan elsajátítandó tananyag témái (14 modul): 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Az innováció alapjai és fogalmi kérdései 1. 

Az innováció alapjai és fogalmi kérdései 2. 

Állam és innováció 

Innováció akadémiai környezetben 

Nagyvállalati innováció 
Hídképző intézmények 

A start-up ökoszisztéma 

K+F+I stratégiák Magyarországon és Európában 

Különleges innovációs igények 
A szabadalmi és szellemi jogok kezelése 

A cégépítés rejtelmei 

A megfelelő csapat 

Üzleti terv, pénzügyi terv 

Hogyan tud az NKE bekapcsolódni az innovációs ökoszisztémába? 

2 022. június 7-8. (09:00 – 17:00) – Vezetett gyakorlatok és 
konzultáció 

A tréning második szakasza kétszer hét modulos egységben, összesen 14 modulban zajlik, 

melyet a résztvevők kiscsoportos beosztásban teljesítenek. A trénerek az önállóan elsajátított 

tudásra építve előadások, interaktív tapasztalatcserék és gyakorlati példákon keresztül vezetik 

végig a résztvevőket képzés tananyagán. 
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Tréner(ek) által vezetett gyakorlatok témái (14 modul): 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ügyfelek, piaci igények 

Business Model Canvas 
Pályázat menedzsment, pályázatírási technikák 

Ötlettől a megvalósításig 

Konfliktuskezelési technikák 

PR, marketing, sales 

OnePager, pitch 

Tárgyalás a befektetővel és az ügyféllel 

Trénerek: Az ITI által felkért szakemberek. 

A tréning harmadik szakasza a 2022. június 7-én és 8-án a vezetett gyakorlatokat követően 

napi egy modulban (összesen 2 modul) megtartott kiscsoportos konzultáció keretében 

történik. A konzultációk alkalmával a trénerek segítséget nyújtanak a csoportok részére az 
önállóan elkészítendő „OnePager”-rel kapcsolatban. 

2 022. június 23. – Zárás 

A tréning zárásaként a résztvevők a tananyag és az előadásokon hallottak felhasználásával a 

korábbiakban meghatározott kiscsoportos teammunkában – a vezetett gyakorlatok zárását 

követő 15 napon belül – egy „OnePager”-t készítenek, melyet elektronikusan megküldenek a 
szakmai vezető részére. 

A „OnePager”-rel kapcsolatos elvárás, hogy az alapötlet valós helyzetet dolgozzon fel, azonban 

a tématerület megválasztása a csoportok által önállóan meghatározható. 

Igazolás kiadásának feltétele: 

 

 

Részvétel a megnyitón és a vezetett gyakorlat moduljainak 90%-án. 

Megfelelt minősítésű „OnePager”. 

A tréning az NKFI Alapból finanszírozott 2019-1.2.1-EGYETEMI-ÖKO-2019-00014 

azonosítószámú, „Közszolgálati Technológia Transzfer Kezdeményezés (KTTK)” című projekt 

keretében valósul meg. 


