
 

 

   

 

   
 

 
 

TRIBINA 
 

Inovacije i transfer tehnologije – poticaj gospodarskoga razvoja Hrvatske 
 
 

Poziv 
 

 „Inovacije u medicini“ 
 

10. lipnja 2015. u 13 sati 
Knjižnica Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti 

Strossmayerov trg 14, Zagreb 

  
 

Polazište 
 
Zahvaljujući novoj globalnoj gospodarskoj aktivnosti, koja se reflektira u strateškim ciljevima EU, sveučilišta 
unutar europskog akademskog prostora nalaze se na prekretnici te moraju redefinirati svoju ulogu pokretača 
društvenog razvoja. U predvodničkoj skupini sveučilišta koja su postala značajan izvor inovacija na kojima se 
temelji gospodarstvo znanja  nalaze se ona sveučilišta koja su već ranije uspjela izgraditi efikasne sustave transfera 
znanja u poslovno okruženje te stekla iskustvo u komercijalizaciji tehnologije. Sveučilišta koja ih slijede moraju 
ojačati suradnju sa gospodarskim okruženjem nudeći mu svoje znanje i tehnologije.  Kvaliteta istraživanja, njihov 
intenzitet kao i usmjerenje kako prema temeljnim tako i prema primjenjenim istraživanjima bitan su čimbenik 
tog partnerskog odnosa. Za dugoročan uspjeh partnerstva izrazito je važno razviti zajedničku misiju u 
konzultaciji sveučilišta sa širokim krugom dionika iz poslovnog okruženja i potencijalnih investitora samo sa 
jednim ciljem – otvaranja novih radnih mjesta. 
 
Pozivamo Vas stoga da nam se pridružite na drugoj stručnoj raspravi pod nazivom „Inovacije u medicini“. 
 
S poštovanjem, 

 
prof. dr. sc. Miljenko Šimpraga, 

prorektor za inovacije, transfer tehnologije i komunikacije 
 

 
 
Tribina  „Inovacije i transfer tehnologije – poticaj gospodarskoga razvoja Hrvatske“ organizirana je u 
suradnji Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti  i Sveučilišta u Zagrebu kao niz javnih predavanja, razgovora, 
okruglih stolova i radionica kojima je cilj poticati i popularizirati ideju o inovacijama i prijenosu znanja sa 
sveučilišta i znanstvenih institucija kao temeljima budućeg inovativnog gospodarstva. Takvo gospodarstvo 
Hrvatskoj će omogućiti lakši oporavak i izlazak iz krize. S jasnim ciljem, a to je sveopći boljitak i podizanje 
kvalitete života i velikim entuzijazmom za njegovim ostvarenjem, bitno je otvarati javne diskusije, promišljati i 
razgovarati o instrumentima zaokreta prema inovativnom gospodarstvu. 
 



 

 

   

 

PROGRAM 

 

Moderator: prof. dr. sc. Miljenko Šimpraga 

 

13:00 – 13:15 

Pozdravna riječ 

• akademik Zvonko Kusić, predsjednik HAZU-a 

• akademik Marko Pećina, tajnik Razreda za medicinske znanosti HAZU 

13:15 – 14.30 

Predstavljanje inovativnih projekata:  
                     

• Regeneracija zgloba hrskavice koljena, doc. dr. sc. Mislav Jelić, Medicinski 
fakultet Sveučilišta u Zagrebu 
 

• Jačanje centra za akvakulturnu proizvodnju i sigurnosni nadzor u jadranskim 
prekograničnim zemljama, dr. sc. Eddy Listeš, Hrvatski veterinarski institut, 
Veterinarski zavod Split 

 

• Nearomatski naftalan - od ideje do kliničke primjene, izv. prof. dr. sc.  
Ivan Alajbeg, Stomatološki fakultet Sveučilišta u Zagrebu 

14.30 – 15.00 Rasprava 

 
*Sudjelovanje na Tribini bit će vrednovano prema pravilniku Hrvatske liječničke komore. 
 
Savjet Tribine: 
akademik Zvonko Kusić, predsjednik Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti 
prof. dr. sc. Damir Boras, rektor Sveučilišta u Zagrebu 
 
Znanstveni odbor Skupa 
Redoviti članovi Razreda za medicinske znanosti HAZU: Slavko Cvetnić, Ivo Čikeš, Dragan Dekaris, Vida 
Demarin, Vladimir Goldner, Vjekoslav Jerolimov, Ivica Kostović, Zvonko Kusić, Josip Madić, Davor Miličić, 
Marko Pećina, Ivan Prpić, Željko Reiner, Daniel Rukavina, Marko Šarić, Slobodan Vukičević, Teodor 
Wickerhauser 
 
Organizacijski odbor 
prof. dr. sc. Miljenko Šimpraga, predsjednik, akademik Leo Budin, prof. dr. sc. Ivana Čuković Bagić, prof. dr. sc. 
Nikola Đaković, akademik Marin Hraste, prof. dr. sc. Miloš Judaš, izv. prof. dr. sc. Željko Krznarić, Vojislav 
Raušević, akademik Slobodan Vukičević, Maja Žepec 
 
 
Suorganizator Skupa: Razred za medicinske znanosti Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti 
Partner Tribine: Udruga inovatora Hrvatske 


