Informatīvais seminārs/publiskās diskusijas

“Inovāciju granti studentiem”
LU Humanitāro un sociālo zinātņu centrā, Kalpaka bulvārī 4,
LU un Microsoft inovāciju centra konferenču zāle

Darba kārtība
2018. gada 19. februāris
10.30 – 11.00

Reģistrācija, kafija

11.00 – 11.10

Semināra atklāšana –
Dr.phil. Agrita Kiopa, IZM Valsts sekretāra vietniece - Augstākās izglītības, zinātnes un inovāciju
departamenta direktore;
Santa Šmīdlere, IZM Valsts sekretāra vietniece - Struktūrfondu departamenta direktore

11.10 - 11.40

Eiropas Savienības fondu darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 1.1.1.3. pasākuma
“Inovāciju granti studentiem” ideja, mērķi un atbalstāmās darbības
Santa Šmīdlere, IZM Valsts sekretāra vietniece - Struktūrfondu departamenta direktore

11.40 -12.00

Jautājumi un atbildes

12.00 – 13.00

ES fondu 1.1.1.3. pasākuma projektu ideju apspriešana darba grupās:

Multifunkcionālā
zāle (1. stāvs)

Microsoft
Inovāciju centra
zāle (2.stāvs)

1. Studentu uzņēmīguma un inovāciju kompetences attīstība studiju procesā
- Ko saprotam ar inovāciju kompetencēm? Kā tās mērīt/ novērtēt?
- Kā attīstīt studentos inovāciju prasmes un uzņēmīgumu (pasākumi, metodika, rīki, iesaistītās
puses utt.)?
- Kā dažādi inovāciju kompetenču attīstības pasākumi iekļaujas studiju procesā un ārpusstudiju
aktivitātēs? Ko augstskolas vēlas pilnveidot un kāpēc, kāds ir industrijas redzējums?
- Kāda ir līdzšinējā mācīšanās un mācīšanas prakse, start-up attīstības prakse?
- Kādi motivācijas pasākumi ieviešami studentu aktivizēšanai un iesaistei?
- Kāda ir vietējā un ārvalstu labā prakse un pieredze, ko ņemt vērā 1.1.1.3.pasākuma projektu
pasākumu izstrādē?
Moderē:
Santa Šmīdlere, IZM Valsts sekretāra vietniece - Struktūrfondu departamenta direktore
Liene Kupča, IZM Struktūrfondu departamenta eksperte
2. Inovācijas veicinošas vides izveide augstskolās
- Kas raksturo uz inovācijām vērstu un dinamisku augstskolu, tās iekšējo vidi un kultūru?
- Kādi ir priekšnoteikumi iekšējai pārvaldībai un motivācijas sistēmai?
- Cik spēcīgi un plaši ir augstskolu sadarbības tīkli ar saistītajām pusēm, cik aktīvi tās iesaistās
uzņēmējdarbības attīstības pasākumos?
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- Kādas sadarbības formas ir visattīstītākās, kur sadarbība vēl nav pietiekami spēcīga, kur ir
neizmantotais potenciāls?
- Cik lielā mērā augstskolu organizatoriskā struktūra un prakse, tostarp administratīvās procedūras,
atbalsta/ sekmē inovāciju projektu attīstību; kuras ir vājās un stiprās puses? Ko primāri vajadzētu
uzlabot?
- Kāda ir vietējā un ārvalstu labā prakse un pieredze, ko ņemt vērā 1.1.1.3.pasākuma projektu
izstrādē?
Moderē:
Dr.phil. Agrita Kiopa, IZM Valsts sekretāra vietniece - Augstākās izglītības, zinātnes un inovāciju
departamenta direktore
Dace Jansone, Augstākās izglītības, zinātnes un inovāciju departamenta vecākā eksperte

VNPC
sociālekonomiskā
un sabiedrības
vadībā zālē (2.
stāvs)

3. Sadarbība ar komersantiem studentu inovāciju kompetenču attīstībai
- Kādi ir priekšņoteikumi efektīvai un ilgtspējīgai augstskolas un komersanta sadarbībai? Labā
prakse šobrīd un tās tālākas attīstības iespējas 1.1.1.3.pasākuma projektos.
- Kāds būtu integrēts pasākumu kopums - no studējošā idejas attīstības atbalsta līdz atbalstam
biznesa izaugsmei?
- Kā ieinteresēt komersantus sadarbībai ar augstskolu, lai sekmētu studentu inovāciju kompetenču
attīstību? Kāds ieguvums komersantam?
- Kādi jauni komersantu un augstskolu sadarbības modeļi, rīki, formāti nepieciešami?
Moderē:
Didzis Dejus, SIA "Baltic3d.eu", uzņēmējs, investors, mentors
Ilze Sīle, IZM Struktūrfondu departamenta direktores vietniece augstākās izglītības un zinātnes
attīstības jomā

`
Kafijas pauze
13.30 – 15.00

Darba grupu secinājumi, diskusijas - jautājumi un atbildes
Darba grupu moderatori
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