Szegedi Tudományegyetem
A Szegedi Tudományegyetem olyan gazdag hagyományokkal rendelkező, a magyar felsőoktatás
magas presztízsű felsőoktatási intézménye, amely hivatásának tekinti az alap- és mesterképzés, a
tudományos (doktori) képzés, a felsőfokú szakképzés és a szakirányú továbbképzés szintjein
megvalósuló minőségi oktatási tevékenység folytatását. A Szegedi Tudományegyetemnek az
oktatástól elválaszthatatlan küldetése a nemzetközi összehasonlításban is versenyképes kutatás
művelése, a kutatóegyetemi jelleg biztosítása. Kutatóialkotói tevékenysége átfogja az alap- és
alkalmazott kutatást, a művészeti alkotó tevékenységet, a termék- és szolgáltatásfejlesztést. A
Szegedi Tudományegyetem, mint a Dél-alföldi régió egyik legnagyobb szervezete kiemelt felelősséget
érez az iránt, hogy aktív szerepet vállaljon a régió társadalmi, gazdasági, kulturális fejlődésének,
életének formálásában, karitatív tevékenységével a helyi szereplők, az itt élők iránt szolidáris
magatartást tanúsítson.
A minőségfejlesztés terén elért kiemelkedő teljesítmény és a folyamatos fejlődés elismeréseként a
Szegedi Tudományegyetem 2009-ben Felsőoktatási Minőségi Díjban részesült. A 2006-ban alapított
kitüntetésért a legkiválóbb felsőoktatási intézmények versengenek, így kiérdemlése a
minőségértékelési rendszer nagyrabecsülését jelzi. 2010-ben négy másik intézmény társaságában
három évre elnyerte a kutató-elit egyetemi státuszt a Szegedi Tudományegyetem. 2013-ban a három
legnagyobb, legkiemelkedőbb hazai felsőoktatási intézmény közül a Szegedi Tudományegyetem is
kiérdemelte a Kiemelt egyetemi cím viselését.
A Szegedi Tudományegyetem a tudományos haladás egyik zászlóshajója. Az itt zajló kutatási
projektek meghatározóak jövőnk szempontjából. Sikerük bizonyítéka, hogy az ipari partnerek
kutatás-fejlesztési igényeinek teljesítése érdekében végrehajtott kutatási tevékenység az elmúlt 5 év
során összesen 4147 millió Ft bevételt jelentett. Egyetemünk szellemi alkotás portfoliója közel 50
szellemi alkotásból áll, melyek jelentős része szabadalmi védettséget élvez és amelyek közül számos
már üzleti hasznosításra került licencia megállapodásokon, illetve az erre a célra alakult spin-off
vállalkozásokonkeresztül. Az ipari partnerek megrendeléseinek legfontosabb területei a lézerek
diagnosztikai és anyagtudományi alkalmazásai, az orvosi diagnosztikai rendszerek, a farmakológiai és
gyógyszerkémiai hatóanyag-fejlesztés, a fitokémia, a biotechnológia, a környezettechnológiai célú,
anyagtudományi és társadalomtudományi kutatások.
További részletek: www.u-szeged.hu

Kutatás-fejlesztési és Innovációs Igazgatóság
Az Igazgatóság feladata az SZTE kutatás-fejlesztési és innovációs tevékenységének, ipari
kapcsolatainak menedzselése, népszerűsítése, az Egyetem szellemi tulajdon-portfoliójának építése,
kezelése és hasznosítása. A hasznosítás érdekében az igazgatóság feladata a kutatás-fejlesztéshez
kapcsolódó forrásszerzés ösztönzése, projektfejlesztés és a nyertes projektek megvalósításának
szakmai támogatása. A feladatkörbe beletartoznak a hazai pályázati kiírásokhoz, valamint az Európai
Bizottság pályázataihoz, kiemelten a Horizont 2020 Keretprogramhoz kapcsolódó koordináló és
támogató szakmai feladatok.
További részletek az Igazgatóság honlapján: www.inno.u-szeged.hu
SZTE Tudástérkép: tudasterkep.szte.hu
Tudás Transzfer Növekedési Zóna: http://tudaspark.sed.hu/
Kiadványok: http://www.inno.u-szeged.hu/kutatas-fejlesztes/dokumentumok/kiadvanyok

