Rektori köszöntő
Tisztelt Egyetemi Hallgató!
Edisontól nagyobb feltalálóra nincs szükség, ha azt az embertípust szeretnénk bemutatni, aki a leglehetetlenebb helyzetekben is
előnyre tud szert tenni. A „Menlo-parki varázsló” tinédzserkora
kezdetén nyomdát működtetett a Huron és Detroit közötti vasútszakaszon és ő szállította a leggyorsabban a híreket.
Az egyetemek olyan vonatok, amelyeket a tudás hajt és utas-hallgatóikat vértezik fel menet közben ismeretekkel. Annyival különböznek Edison szerelvényétől, hogy nemcsak híreket szolgáltatnak, hanem minden lehetséges módon ösztönzik a hallgatókat
a teljesítményre. A teljesítménynek pedig eredményekben kell
megmutatkoznia. Ez a Magyar Agrár- és Élettudományi Egyetem
Hallgatói Innovációs Életpályamodelljeinek lényege. Indokolt a
többes szám használata, mert a következő oldalakon kiderül az
Olvasó számára, hogy a lehetőségek tárháza univerzitásunkon kimeríthetetlen.
Szeretnénk Önöket megtanítani arra, hogyan kezeljék tudatosan az innovációs ötleteiket, hogyan határozzák
meg karriercéljaikat, majd hogyan használják fel az innovációt céljaik megvalósításában.
A sikeres életpálya egyik alkotóeleme a hallgatói önállóság. A másik a céltudatosság. Az Egyetem által kínált lehetőségek – például a duális képzésben, a szakirányú továbbképzésben vagy a kooperatív doktori programban
való részvétel – az együttműködés képességét, gyakorlását feltételezik az Egyetemmel és partnervállalatokkal.
Ezzel a kiajánlónkkal azokat szólítjuk meg, akik már most felismerték, hogy az önállóság, az együttműködés,
a teljesítmény, de még az eredmény is versenyben méretik meg. Versenyezni kell az Egyetem által nyújtott és az
egész országban meghirdetett ösztöndíjak elnyeréséért. Versenyezni kell egyéniben és csapatban, egyetemen
belüli és egyetemek közötti mezőnyben.
Javaslom, ragadjanak meg minél több lehetőséget, hogy kipróbálják képességeiket, hiszen csak akkor nyerhetnek, ha megpróbálják, ha „megteszik tétjeiket”!
Dr. Gyuricza Csaba
rektor
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HALLGATÓI INNOVÁCIÓS IRÁNYTŰ ONLINE TÁJÉKOZTATÓ NAP
Tedd meg az első lépést és vegyél részt az Innovációs Iránytű online tájékoztató napunkon, ahol bemutatjuk a
MATE hallgatói innovációs életét!
▶ Ismerj meg hallgatói sikersztorikat!
▶ Térképezd fel, milyen innovációs képzéseken, versenyeken vehetsz részt!
▶ Beszélgess szakértőinkkel!
▶ És nézd meg az ösztöndíjakat, amelyeket az innovációs utadon nyerhetsz el!
Mikor? 2022. szeptember 7. (szerda) 15.30–17.30
Hol? Online, MS Teams platformon keresztül! Regisztrálj és küldjük a részvételhez szükséges linket.
REGISZTRÁCIÓ: https://onlinekutatas.uni-mate.hu/index.php/354599

Részletes program
15.30–15.50

Segítünk irányba állni!
Nem tudod, merre indulj? Segítünk eligazodni az egyetemi innovációs világban és
elmondjuk, hogy mihez kezdhetsz egy jó ötlettel!
(Huszthy Gergely Balázs – központvezető, MATE Innovációs Központ)

15.50–16.30

Mi fán terem a hackathon és az ötletverseny?
Innovációs versenyek az egyetemen és azon túl: bemutatkozik a Design Terminal Kft.,
a Hack2Change és további ötletversenyek
(Huszthy Gergely Balázs – központvezető, MATE Innovációs Központ;
Fehér Dorina – projekt- és innovációs koordinátor, MATE Innovációs Központ;
Nagy Bernadett – projekt- és innovációs koordinátor, MATE Innovációs Központ;
Takács Balázs – kommunikációs vezető, Design Terminal Kft.)

16.30–17.00

Az innovációt tanulni is lehet?!
Igen, sőt még ösztöndíjat is kaphatsz érte! Bemutatkoznak az egyetem ösztöndíjai és
innovációs képzései, köztük a Hungarian Startup University Program.
(Balogh Barbara – hallgatói ügyekért felelős koordinátor, MATE Külkapcsolati és
Koordinációs Központ;
Kölkedi Krisztián – vezérigazgató-helyettes, Express Innovation Agency - a Nemzeti
Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Hivatal innovációs ügynöksége)

17.00–17.15

Motivációs előadás: Mi is így kezdtük
Hallgatói innovációs sikertörténet
(Pintér Bertold – Agrodrone System projekt – mezőgazdasági mérnöki BSc hallgató,
MATE Növénytermesztési-tudományok Intézet)
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HUNGARIAN STARTUP UNIVERSITY PROGRAM (HSUP)
A Hungarian Startup University Program (HSUP) tantárgy Magyarország első számú startup kurzusa, amelynek célja, hogy megismertesse az egyetemistákkal az innováció világát, a modern vállalkozói ismereteket és különösen a startupok működését, mindezt egy új, közös oktatási platformon keresztül. A HSUP-ban interaktív, játékos tananyagok, személyre szabott tartalmak segítségével
a saját tempódban tanulhatsz, akár egy mobilapplikáción keresztül. A HSUP egy két féléves e-learning
tárgy, amelynek I. félévében az innovatív gondolkodásmód és a startup világának megismerése kerül a fókuszba, míg a II. félévben egy vállalkozás felépítésével kapcsolatos gyakorlati tudást sajátíthatsz el.
A tantárgyat a Neptun-rendszeren keresztül veheted fel.

Amit garantálunk
Kredit
Tudjuk, hogy a legfőbb cél az egyetemi képzés sikeres elvégzése, amihez a HSUP tantárgy is segítségedre lehet,
hiszen a tárgy egyetemi képzésben indul és a MATE innovatív szemléletének köszönhetően krediteket kaphatsz a sikeres teljesítésért.

Ösztöndíj
Amennyiben sikeresen teljesíted az I. félév kihívásait és a II. félévben is folytatod a tárgyat – azaz csapatban
dolgozod ki az innovatív ötleted részleteit –, akkor HSUP ösztöndíjban részesülsz, amely havi 150.000 Ft támogatást jelent a II. félév során.
A képzés menetéről a következő linken tudsz információt szerezni.

Eredményeink
A kurzusnak köszönhetően lehetőségetek nyílik számos programon részt venni, melynek egy részét a MATE
Innovációs Központja szervezi. Ezek közül az elmúlt időszakból kiemelnénk a II. félévben megrendezett kétnapos innovációs tréninget, ahol egy fantasztikus tréner cég tartott a hallgatók részére személyiségfejlesztő és
csapatépítő intenzív tréninget a budapesti Corvin Hotelben. Erről a hallgatói visszajelzések alapján állíthatjuk,
hogy páratlan tudással és élménnyel gazdagodtak a résztvevők.
Az elmúlt félév még számos eredményt és sikert hozott a MATE számára, melyek közül két hallgatói projekt
mindenképp külön említést érdemel. Kósa Bernadett Cricks projektje és Pintér Bertold Agrodrone Systems
projektje ugyanis bejutott a HSUP végső döntőjébe. Pintér Bertold ráadásul óriási sikert aratott a Pitch Eventen, hiszen egy befektetői ajánlattal is gazdagodott.
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EGYETEMI INNOVÁCIÓS HÉT (EI7)
Ha október, akkor EI7! 5 napon keresztül számtalan izgalmas témával várunk minden érdeklődőt!
Mikor? 2022. október 17–21.
Hol? Hibrid formában (Szent István Campus, illetve online platform)
Október 17., hétfő NYITÓNAP, VALIDÁTOR – hallgatói projektverseny döntő
Helyszín: Magyar Agrár- és Élettudományi Egyetem Szent István Campus, földszinti rektori Díszterem – online közvetítéssel

Program
10:30-12:00 óra
▶ Rektori köszöntő
▶ Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Hivatal elnökének köszöntője, előadása az egyetemek szerepéről és feladatairól az innovációs ökoszisztémában;
▶ Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala elnökének köszöntője, valamint a Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatalával kötött együttműködés megújításának ünnepélyes aláírása;
▶ Pályázati és innovációs élet az egyetemen: a Pályázatkezelési és Innovációmenedzsment Igazgatóság
tevékenységének bemutatása, innovációmenedzsment az egyetemen; egyetemi innovációs szolgáltatások bemutatása, kutatás és pályázatok – partnerségi együttműködések lehetőségei.
14:00-16:30 óra
▶ Validátor – hallgatói projektverseny döntője
Október 18-21.
Helyszín: online platform

Hallgatói programok
▶ Kutatói program: Kutatási adatkezelés								
▶ Szellemitulajdon-védelem tematikus nap: Szellemitulajdon-védelmi és iparjogvédelmi ismeretek; szellemitulajdon-kezelési folyamatok és tudnivalók a MATE-n
Előadók: Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala és MATE előadók
A rendezvénnyel kapcsolatos részletek hamarosan érkeznek, kérjük, hogy figyeld az egyetemi honlapot!
Jelentkezz, regisztrálj és tudj meg többet az egyetemi innovációs életről!
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INNOVÁCIÓVAL KAPCSOLATOS TANTÁRGYAK
Egyetemi éveid alatt számos innovációhoz kötődő témájú tantárgyat vehetsz fel. Most egybegyűjtöttük Neked
az összeset. A szabadon választható tárgyak elindulásához minimum 15 fő jelentkezése szükséges az adott
tantárgyra.

Az egyetem Neptun tanulmányi rendszerén keresztül felvehető tárgyak:
▶ Hungarian Startup University Program

▶ Nemzetközi gazdálkodás

▶ OpenLab

▶ Nemzetközi marketing

▶ Alkalmazott vezetéselmélet

▶ Nemzetközi menedzsment

▶ Adatbányászat és mesterséges intelligencia

▶ Pályázat- és projektmenedzsment

▶ Befektetések

▶ Pályázatkészítés és projektmenedzsment

▶ Befektetéselemzés és kockázatkezelés

▶ Projektmenedzsment

▶ Beruházások gazdaságtana

▶ Projektmenedzsment és tanácsadás

▶ Digitális gazdálkodás

▶ Projekttervezés és finanszírozás

▶ Digitális marketing

▶ Szabadalmak (Magyarország)

▶ Döntéselmélet és módszertan

▶ Szabadalmak (nemzetközi)

▶ E-business

▶ Szellemi tulajdon védelme

▶ Fenntartható és alternatív pénzügyi rendszerek

▶ Tudománykommunikáció

▶ Gazdasági alapismeretek

▶ Üzleti etika

▶ Humán menedzsment és vezetői ismeretek

▶ Üzleti intelligencia

▶ Innovációmenedzsment

▶ Vállalkozástan

▶ Innovációs projektfeladat

▶ Változás- és válságmenedzsment

▶ Innovációs, szaktanácsadási és projektmenedzsment ismeretek

▶ Vállalkozói ismeretek

▶ Integrált vállalatirányítási rendszerek

▶ Vezetés és szervezés

▶ Közösségi média marketing
▶ Marketing
▶ Marketingmenedzsment

▶ Változásmenedzsment az üzleti életben
▶ Vezetés és szervezés alapjai
▶ Viselkedési pénzügyek

▶ Menedzsment ismeretek
▶ Minőségmenedzsment
▶ Munkaerőpiaci ismeretek
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VERSENYEK
Tudományos Diákköri Konferencia (TDK)
A tudományos diákköri (TDK) mozgalom a magyar felsőoktatás legszélesebb bázisú, legátfogóbb tehetséggondozási formája, az önképzés, az elitképzés és a tudóssá nevelés színtere. A mesterek, témavezető tanárok,
kutatók körül kialakuló TDK-műhelyek ösztönző légkörében születik meg a legtöbb tehetséges diák első tudományos élménye.
További információ
OTDK honlap
NAK TechLab
A NAK TechLab inkubációs program célja, hogy a leginnovatívabb megoldások megtalálják helyüket a hazai agrárszektorban és élelmiszeriparban, ezáltal versenyképesebbé, fenntarthatóbbá és környezettudatosabbá
téve az iparágat és a piacot. A háromhónapos programba bevont piaci szereplők kiemelkedő szerepvállalása
megteremti a gyakorlatias és valós piaci problémák azonosítását, ezzel biztosítva a fejlesztések piacorientáltságát. A résztvevő startupok üzleti képzések, intenzív workshopok során, valamint agráripari, üzletfejlesztési és
nagyvállalati mentorokkal dolgozva hozhatják lendületbe fejlesztésüket.
További információ
Egyetemi innovációs programsorozat
Az Egyetem célja, hogy az innovatív szemléletű hallgatóit, tehetségeit, valamint azok innovációs ötleteit és
igényeit feltérképezze, megismerje és az ötletek továbbfejlesztését szakmailag és anyagilag támogassa. Ennek
érdekében minden évben megrendezésre kerül a MATE innovációs programsorozata, melynek első két állomása a tavaszi félévben, a harmadik és a negyedik állomása pedig az őszi félévben kerül megrendezésre.
További információ

INNOVÁZIÓ 2.0

MENTORHÉT

Hozz egy ötletet és
inspirálódj neves
szakértőink által!
tavaszi szemeszter

Fejleszd tovább az ötleted
és add be a projektterved
az Innovázió 2.0
projektversenyünkre!
tavaszi szemeszter

DÖNTŐ

Mutasd be az innovatív
projekted az EI7-en és legyen
a tiéd a 500.000 Ft fődíj.

VALIDÁTOR

őszi szemeszter

Légy a TOP 12 projektgazda
között, akik inkubációs
programunk során
esélyesek lehetnek a fődíjra.
őszi szemeszter

7

VALIDÁTOR INKUBÁCIÓS PROGRAM
Az Innovációs Központ több éve megrendezett ötletversenyét tovább gondolva, következő lépésként megszervezzük a Validátor inkubációs programot, amely a 2022-es őszi félévben fog debütálni. Ezzel egy komplex innovációs programsorozat kerül kialakításra, amely az egész tanévet lefedi. Az előzetes ötletverseny legkiemelkedőbb projektjei részt vehetnek egy hibrid formájú inkubációs programban, melynek során a projektötletek
fejlesztésén és tökéletesítésén van a hangsúly. Az inkubációs program célja, hogy a leginnovatívabb megoldások lehetőséget kapjanak a fejlődésre egyetemi és vállalati szakértők közreműködésével (coach team, vállalati
szakértő, projektmenedzser, business mentor stb.).
Az inkubációs program egy 5 napot felölelő eseménysorozat, amely online és jelenléti formában kerül megrendezésre különböző időszakokban.

Program
1. nap (online)
2. nap (online)
3. nap (jelenléti)
4. nap (jelenléti)
5. nap (online)

Validátor kisokos
(hasznos információk és programtájékoztató)
Interaktív prezi tréning
Coach team – felkészülés a projektbemutatóra
Projektbemutatók
pitch, Q&A
Bootcamp I.
Pitch tréning, motivációs előadás, innovációs kerekasztal-beszélgetés
szakmai ebéd, kis innovátorképző
Bootcamp II.
Egyéni szakmai konzultációk, szakmai ebéd, pitch főpróba
Hogyan tovább?
Konzultációs lehetőség a döntőt megelőzően

Az inkubációs programban szerzett tudás és tapasztalat megszerzését követően a végső megmérettetésre az
Egyetemi Innovációs Héten (EI7) kerül sor, ahol a szakma nagyjai előtt kerülnek bemutatásra a hallgatók projektjei. A döntős hallgatóknak lehetőségük adódik elnyerni a dobogós helyezetteknek szánt pénzjutalmakat és
akár befektetői ajánlatot is kaphatnak vállalkozásuk beindításához.
További információ
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HACK2CHANGE INNOVÁCIÓS ÖTLETVERSENY
6 ország, 6 kihívás, egy 36 órás nemzetközi ötletversenyen belül!
Az Európai Egyetemek szövetségének részeként egyetemünk 5 külföldi
egyetemmel közösen 2 napos nemzetközi ötletversenyt szervez Gödöllőn,
szóval a MATE-val az elképzeléseidet akár nemzetközi porondon is bemutathatod. A verseny sajátossága, hogy
minden ország egy rá jellemző problémát (kihívást) mutat be, a nemzetközi hallgatókból kialakított csapatok
pedig két napon keresztül ezeknek a megoldásán dolgoznak.
A E³UDRES² egy európai egyetemi szövetség, amely a „Európából – Európáért” elgondolást követve európai
megoldásokat fejleszt regionális problémákra.
Alapvetően két dolgot teszünk: összevonjuk a tudást, az alapvető kompetenciákat és készségeket, valamint
megosztjuk az E³UDRES²-t építő hat felsőoktatási intézmény erőforrásait. A kihívásokat kínáló egyetemek
szorosan együttműködnek a magánszektorral és a kormányzati intézményekkel. A Hackathon során a versenyzők az egyetemek által kínált választott kihívásra olyan megoldásokat dolgoznak ki, amelyek fejleszthetik
és formálhatják Európa jövőjét.
Választható kihívásaink: Sustainable Tourism for a Mountain Valley, Add Value in Musculoskeletal Healthcare, Smart Food Systems, Digitalization of Healtcare, Digital Technologies and Advanced Manufacturing
Mikor? 2022. október 13-14., illetve egy nap online ismerkedés 2022. október 10-én
Hol? Hibrid formában: online (Discordon keresztül) és személyesen Gödöllőn!
Megjegyzés: A verseny angolul zajlik.
További információk
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ÖSZTÖNDÍJAK
Új Nemzeti Kiválósági Program

Nemzeti Felsőoktatási Ösztöndíj

A kutatói életpálya egyes szakaszaiban a kutatás és
innováció területén nyújtott nemzetközi színvonalú támogatással elősegíti a jövő nemzedék kutatói,
művészeti életpályára vonzását, illetve a már pályán
lévő kutatók, művészek kutatói, alkotói tevékenységének kibontakozását. A pályázatot alap-, mester- vagy
doktori képzésben tanuló hallgatók, doktorjelöltek is
benyújthatják, akik a programban részt vevő felsőoktatási intézményben eredményes kutatási és alkotói
tevékenységet folytatnak.

A nemzeti felsőoktatási ösztöndíjra pályázhatnak az
intézmény államilag támogatott (állami ösztöndíjas,
részösztöndíjas) illetve költségtérítéses (önköltséges),
teljes idejű (nappali) alapképzésben, mesterképzésben, illetve osztatlan képzésben részt vevő hallgatói,
akik jelenlegi vagy korábbi tanulmányaik során legalább két félévre bejelentkeztek, és legalább 55 kreditet
megszereztek. A nemzeti felsőoktatási ösztöndíjat az
oktatásért felelős miniszter adományozza a felsőoktatási intézmény által javasolt rangsor alapján.

További információk

További információk

Nemzet Fiatal Tehetségeiért
Ösztöndíj
Ezt az ösztöndíjat a legkülönfélébb tehetségterületeken, így a művészetek, a sport, valamint a tudomány
területein már eredményeket felmutatni tudó tehetséges fiatalok nyerhetik el. A Nemzeti Tehetség Program által biztosított ösztöndíj keretében a maximálisan igényelhető összeg kategóriánként eltérhet, de
legfeljebb 1 millió forint, amit megadott határidőn
belül szükséges elkölteni.
További információk

Intézményi, szakmai, tudományos,
közéleti ösztöndíj
Az intézményi szakmai, tudományos és közéleti ösztöndíj azoknak a teljes idejű (nappali munkarendű)
képzésben részt vevő hallgatóknak havonta vagy fél
évente egyszeri alkalommal adható juttatás, akik kiemelkedő TDK-tevékenységet, szakmai aktivitást,
eredményes demonstrátori vagy évfolyamfelelősi
munkát, szakkollégiumi tevékenységet, mentorálási tevékenységet, közéleti és érdekképviseleti, aktív
hallgatói önkormányzati tevékenységet, eredményes
sport vagy kulturális tevékenységet végeznek.
További információk
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SZAKKOLLÉGIUMOK
A szakkollégium a hazai tehetséggondozási rendszer eleme, sajátos jogintézmény a felsőoktatás rendszerében.
Egyes álláspontok szerint egyenesen „hungarikum” a maga nemében. Tagjainak, a szakkollégistáknak – akik
rendszerint egyetemi/főiskolai hallgatók vagy más egyetemi polgárok – igyekszik megteremteni a (nemzetközi viszonylatban is) magas szakmai színvonal eléréséhez a megfelelő környezetet.

SZAKKOLLÉGIUM NEVE

E-MAIL

1.

Deák Tibor Szakkollégium

deaktszakkollegium@gmail.com

2.

Rerrich Béla Tájépítész Szakkollégium

rbtszk@gmail.com

3.

Nagyváthy János Szakkollégium

alfoldi.zoltan.peter@uni-mate.hu

4.

Baka József Szakkollégium

komuves.zsolt.sandor@uni-mate.hu

5.

Csokonai Vitéz Mihály Szakkollégium

petone.csima.melinda@uni-mate.hu

6.

Guba Sándor Agrártudományi és Természetmegőrzési Szakkollégium

varga.daniel@uni-mate.hu

7.

Makovecz Imre Szakkollégium

gyenis.tibor@uni-mate.hu
szabo.zsofia@uni-mate.hu

8.

Szentandrássy István Roma Szakkollégium

kovacs.zoltan.peda@uni-mate.hu

9.

Károly Róbert Szakkollégium

koncz.gabor@uni-mate.hu

10.

Állattenyésztési Szakkollégium

hflora.uni@gmail.com
szabo.rubina.tunde@uni-mate.hu

11.

Gödöllői Vadászati Szakkollégium

bocsibali@gmail.com

12.

Halászati és Horgászati Szakkollégium

bokor.zoltan@uni-mate.hu
lang.zete98@gmail.com

13.

Környezetvédelmi (Zöld) Szakkollégium

salata.denes@uni-mate.hu

14.

Mezőgazdasági Vízgazdálkodási Szakkollégium

csengeri.erzsebet@uni-mate.hu
jakab.gusztav@uni-mate.hu

15.

Nematológiai Szakkollégium

petrencsi@gmail.com

16.

Romaügyi és Társadalmi Felzárkóztatási Szakkollégium

ritter.krisztian@uni-mate.hu
gubacsi.franciska@phd.uni-mate.hu

17.

Vidékfejlesztési Szakkollégium

gubacsi.franciska@phd.uni-mate.hu
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Néhány tipp, hogyan indulj tovább!
▶ Válassz az innovációval kapcsolatos tantárgyaink
kínálatából! A HSUP tantárgy keretében például
gyakorlatban is megvalósíthatod az innovációs ötletedet!
▶ Próbáld ki magad a Tudományos Diákköri Konferencián! Válassz egy izgalmas kutatási témát, ami
akár egy életre a társad lehet.
▶ Tanulj, dolgozz és kutass innovációval kapcsolatos
témákon és pályázz a legmenőbb ösztöndíjakra!
▶ Figyeld a kiírásokat és indulj el a legtutibb ötleteddel valamelyik hallgatói innovációs ötletversenyen!
▶ Válassz a szakmai közösségeink közül, légy szakkollégiumi tag, ahol elsajátíthatod egy-egy tématerület fortélyait!

Ismerd meg a MATE
hallgatói innovációs
világát!
Ha felkeltettük az érdeklődésedet, keress rá
az https://palyazatok.uni-mate.hu/ vagy írj nekünk
az inno@uni-mate.hu e-mail címre!

