REFLEKTORFÉNYBEN:
AZ ÜZLET 4.0
A technológiaváltás K+F konferenciája
innovatív cégvezetőknek és fiatal kutatóknak
2021. október 20., szerda 10:00-16:30
az ELI-ALPS Lézeres Kutatóintézetben (Szeged, Wolfgang Sandner utca 3.)

ÜZLET 4.0:
AZ ÚJ KIHÍVÁS MINDENKINEK
Az ipar 4.0, a digitalizáció és a robotika gyorsvonatként
dübörögnek mellettünk. És aki nem száll fel erre a vonatra,
előbb-utóbb lemarad, aztán meg egyszer csak kimarad a
piaci versenyből.
A vonatra felszállás, tehát a bevezetés kérdései azonban ugyanúgy sok kérdőjelet vetnek fel,
mint ahogy az út maga, a használt technológiák, azok szervezeti és stratégiai következményei
vagy a célállomás, azaz hogy meddig lehet eljutni a technológiaváltással, mi lehet a várt
eredmény vállalati működésben, K+F-ben és a gazdasági szerkezet változásában.
A kérdés összetett és nem tudja egy-egy szektor vagy szakértői kör megválaszolni: az
akadémiai szféra, a vállalatok és a gyakorló tanácsadók közös összefogására, együttes
gondolkodására van szükség.

A KONFERENCIA CÉLJA
A technológiaváltással, az Ipar 4.0-s kérdésekkel kapcsolatos konkrét vállalati problémák
megoldása, fiatal kutatók, tanácsadók, üzleti közösségek és cégvezetők közösségi
intelligenciáját használva, a world café módszertanával
Találkozási platformot és kapcsolódást teremtve a témában érintett szakemberek között,
ezzel a K+F és innováció lehetőségét biztosítva az akadémiai és a vállalati szférának
egyaránt

MIÉRT TARTSON VELÜNK?
Mert a konferencia teljes programját hazai vállalatvezetők által,
az Ipar és az Üzlet 4.0 témakörében felvetett vállalati problémákra alapoztuk
Vállalatvezetőként:

Mert hiteles cégvezető társakkal és izgalmas
kezdeményezésekkel találkozhat majd, melyek Önt is támogatják
saját üzleti kihívásaik megoldásában

Kutatóként:

Mert inspirációt kaphat egy-egy technológiai vagy gazdasági
probléma megoldásához vagy kutatásához

Egyéb szervezetből: Mert a szakma kiemelt képviselőivel találkozhat, ezzel
kapcsolatokat építve és rálátva más perspektívákra

Mert részt vehet a különleges, csak erre az alkalomra szervezett bejáráson
az ELI-ALPS Lézeres Kutatóintézetben
Mert a feldolgozott témakörökről és résztvevőkről az esemény után írott anyagot küldünk

REGISZTRÁCIÓ EZEN A LINKEN

Az érvényben lévő szabályozások miatt a rendezvényen csak védettségi igazolvánnyal
rendelkezők vehetnek részt!
A konferencia szervezője a Csongrád Megyei Kereskedelmi és
Iparkamara, a Szegedi Tudományegyetemmel
együttműködésben.

A konferencia linkje:
https://csmkik.hu/hirek/reflektorfenyben-az-uzlet-4-0

Projektpartnerek:

Együttműködő partnerek:

A konferencia a Csongrád Megyei Kereskedelmi és Iparkamara szervezésében, a határon átnyúló, az Interreg IPA-CBC MagyarországSzerbia Program által finanszírozott Riliam I-4.0 (HUSRB/1903/43/0051) projekt keretében kerül megrendezésre, képviselve az eddigi
Young Spirit konferenciák szellemiségét is. Ez az esemény az Európai Unió pénzügyi támogatásával valósul meg a Interreg-IPA Határon
Átnyúló Együttműködési Program Magyarország-Szerbia által. Az esemény tartalmáért teljes mértékben a Csongrád Megyei Kereskedelmi
és Iparkamara vállalja a felelősséget, és az semmilyen körülmények között nem tekinthető az Európai Unió és / vagy a programot Irányító
Hatóság állásfoglalását tükröző tartalomnak.
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PROGRAM

10:00 - 11:00

A szegedi Lézerközpont (ELI-ALPS) bejárása (opcionális programpont)

11:00 - 12:30

Plenáris nyitószekció

11:00 - 11:15

A konferencia megnyitása: Üzlet 4.0 vállalati perspektívából

Dr. Kőkuti Attila, a Csongrád Megyei Kereskedelmi és Iparkamara elnöke
Akadémiai és vállalati összefogás az Üzlet 4.0 világában

11:15 - 11:30

Prof. Dr. Szabó Gábor, a Szegedi Tudományegyetem kuratóriumának elnöke
Határon túli együttműködés - fejlődési pontok a technológiaváltás korában

11:30 - 11:40

Dr. Gogolák László, a Szegedi Tudományegyetem Mérnöki Karának
főiskolai docense, a Szabadkai Műszaki Szakfőiskola főiskolai tanára
Kerekasztal beszélgetés a szakma kiemelkedő képviselőivel

11:40 - 12:20

Dr. Ferenc Rudolf, az SZTE TTIK Informatikai Intézetének tanszékvezetője
Nagy Mihály, a Váll-Ker Kft. ügyvezető igazgatója
Petrik Márk, a Hepenix Kft. ügyvezetője, az Ipar 4.0 Platformon (NTPSZ)
a kkv-k képviselője
12:20 - 12:30

Eligazító az ebéd utáni szekcióhoz: a worldcafé szabályai, működése

12:30 - 13:30

Ebéd

13:30 - 15:30

9 téma - 9 asztal: Javaslatok vállalati problémákra world café
módszertannal forgóasztalos rendszerben

Az asztaltémák (kattintható egyoldalas leírással):

1. Tudást kérek! - Az Üzlet 4.0-ról elérhető tudás és ennek közvetítése
2. Tükröt kérek! - Technológiai és szervezeti érettségi diagnosztika
3. Példát és segítséget kérek a választáshoz! - A fejlesztések kiválasztása
4. Összehangolást kérek régi és új között! - Az összehangolás
5. A Projekt - Vonalvezetőt kérek a projekt sikeréhez!
6. A Változás - Változásmenedzsment segítséget kérek!
7. Az emberek - A megfelelő kollégák megtalálása és „kinevelése”
8. Információ és támogatás a K+F-hez- A vállalati és az akadémiai szféra
9. Az együttműködés - Hitelességet és közösséget kérek a fejlesztésekhez!
Felhívjuk figyelmüket, hogy a végleges asztalbeosztásról - az asztalok
egyenletes eloszlása érdekében - a szervezők értesítik a regisztráltakat!

15:30 - 16:30

Plenáris zárószekció

15:30 - 16:15

Tárlatvezetés: az asztaloknál megtárgyalt vállalati problémákra a
javaslatcsomagok villámösszefoglalói

16:15 - 16:30

Zárás és következtetések

A konferencia nyelve magyar, de a határon túli partnereknek szerb nyelven tolmácsolást biztosítunk.
Az esemény személyes jelenlétre tervezett, amely az aktuális járványügyi helyzet függvényében módosulhat.

REGISZTRÁCIÓ ITT
A konferencia szervezője a Csongrád Megyei Kereskedelmi és
Iparkamara, a Szegedi Tudományegyetemmel
együttműködésben.

A konferencia linkje:
https://csmkik.hu/hirek/reflektorfenyben-az-uzlet-4-0

