Business Research Forum
Masarykovy univerzity
25.dubna 2019 | 9.30–14.00 | Univerzitní kampus
Bohunice, pavilon CEITEC | Kamenice 753/5, Brno

Přijměte pozvání na třetí Business Research Forum Masarykovy univerzity,
které Vás v neformální atmosféře seznámí s pestrou paletou možností spolupráce
s největší univerzitou na Moravě.

9.30 | Prezence
Ke kávě hraje jazzové trio

10.00 | Slavnostní zahájení
Moderátor: Aleš Zbořil

10.30 | Tržiště příležitostí
ke spolupráci
Stánky všech fakult a dalších pracovišť MU s ukázkami projektů,
technologií a výzkumných kapacit s nabídkou pro využití v praxi.
Možnost sjednání konkrétní spolupráce s týmy MU a navázání
nových vztahů.

Úvodní slovo

Právnická fakulta | Přírodovědecká fakulta

Oficiální zahájení akce a přivítání od zástupců Masarykovy univerzity
a jejích partnerů z oblasti veřejné správy i soukromého sektoru.

Lékařská fakulta | Filozofická fakulta | Pedagogická fakulta
Ekonomicko-správní fakulta | Fakulta informatiky |
Fakulta sociálních studií | Fakulta sportovních studií |
CEITEC MU | Centrum jazykového vzdělávání

Během programu
prohlídka laboratoří
Možnost prohlídky unikátních laboratoří (tzv. Core Facility) institutu
CEITEC MU. Kapacita prohlídek je omezená, nutná je předchozí
registrace.

Centrum pro transfer technologií | CEPLANT | Kariérní
centrum Nakladatelství | RECETOX | Teiresiás – Středisko
pro pomoc studentům se specifickými nároky

13.00 | Kaleidoskop inovací
Moderátor: Aleš Zbořil

Podium show
Moderované pásmo neformálních rozhovorů, ukázek univerzitních vynálezů, prezentace vědeckých týmů a dalších zajímavostí
z výzkumného života na MU.

13.00 | Obědový raut


11.00 | Odborná diskusní sekce I

11.00 | Odborná diskusní sekce II

zasedací místnost č. 211

zasedací místnost č. 145

Proof of Concept – první krok z laboratoře
k praxi

Jak spolupracovat
s Masarykovou univerzitou?

Pravidla laboratoře a trhu se různí a to, co funguje ve zkumavce,
ještě nemusí být zajímavé pro firmy. Odpovědět na otázku, zda má
vynález skutečně komerční potenciál, pomáhají takzvané Proof
of Concept projekty.

Spolupráce vysokých škol a firem i veřejných institucí přináší na mnoha
úrovních výsledky, které zlepšují život každého z nás. Jakými způsoby
lze s MU spolupracovat jako s moderním, spolehlivým a inovativním
partnerem? Přijďte se inspirovat.

Na Masarykově univerzitě byla jejich podpora zavedena v roce
2012 a od té doby se povedlo dotáhnout k uplatnitelnému výsledku hned několik projektů. Jaké jsou zkušenosti vědců s těmito
projekty? A jak to vidí firmy?

——

Využití výsledků výzkumu a vývoje
JUDr. Jan Zibner | Centrum pro transfer technologií

——

Testováno v Antarktidě
Ing. Pavel Kapler, Ph.D. | Přírodovědecká fakulta

——

CEITEC sdílené laboratoře:
spolupráce s aplikační sférou
Mgr. Kateřina Vágnerová | CEITEC MU

——

Recruitment a branding firmy v prostředí MU
Mgr. Markéta Rolincová | Kariérní centrum

—— Mgr. Čeněk Šašinka, Ph.D. | Filozofická fakulta

——

Vnější vztahy a marketing MU – možnosti
partnerství a spolupráce
Mgr. Jiří Uher | OVVM, Rektorát

—— Moderovaná diskuse

——

Moderovaná diskuse

12.30 | Zakončení sekce

12.30 | Zakončení sekce

——

Mgr. Karel Lacina, Ph.D. | CEITEC MU
úspěšný řešitel hned několika Proof of Concept projektů

—— RNDr. Richard Ševčík, Ph.D. | Přírodovědecká fakulta

spoluřešitel projektu na cenově dostupný průtokový
reaktor pro realizaci chemických syntetických procesů
řešitel projektu pro online psychologickou
diagnostiku Hypothesis

13.45 | Vyhlášení ankety
a slavnostní zakončení
Slosování odevzdaných anketních lístků o věcné ceny následované
slavnostním zakončením letošního ročníku Business Research Fora.

Registrace a další informace: bit.ly/BRFMUNI2019

Změna programu vyhrazena.
Akce je součástí oslav 100. výročí založení Masarykovy univerzity.
Více o oslavách na www.muni100.cz

