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Oktatási cél: 
Az innováció fogalmi rendszerének és mérésének a megismerése, az innovációpolitikát 

meghatározó tényezők feltárása, Magyarország új innovációs stratégiájának az elemzése. 

Ismeretkörök: 

1., Alapfogalmak  

Az innováció meghatározása. A fogalom kiterjesztése és különböző elméleti irányzatok 

áttekintése. A K+F és az innováció kapcsolata. Az innováció és a K+F mérése. Ágazati és 

területi megközelítések.  

2., Globális megatrendek és technológiák  

Az ország számára a jövőre nézve meghatározóak a globális változások megatrendjeihez 

kapcsolódó gazdasági, társadalmi, környezeti és politikai kihívások, amelyek megválaszolása 

kiemelkedően fontos.  

3., Innovációpolitika az EU-ban  

Az innovációs paradoxon meghaladása, az ipari versenyképesség erősítése kulcsfontosságú 

cél az EU számára. A korábbi- és tervezés alatt lévő keretprogramok elemzése segíti az EU 

innováció-politikájának a megértését. 

4., A magyar innovációpolitikát meghatározó gazdasági tényezők, a K+F helyzete  

A magyar gazdaság szerkezetéből adódó strukturális problémák komolyan befolyásolják az 

innovációpolitikát. Az állami- és vállalati K+F finanszírozás eltérő.  

5., Magyarország innovációs teljesítménye  

Az innováció mérésére több módszer ismert, ezek bemutatásával értékeljük Magyarország 

teljesítményét.  

6., Új stratégia  

Jövőkép, célkitűzések. A KFI stratégia illeszkedése az országos ágazati és területi 

stratégiához.  

7., Új stratégia  

Végrehajtás és monitoring. 
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