Az oktatásügyért, a kultúráért, a többnyelvűségért és az ifjúságpolitikáért felelős európai
biztos az MTA TTK-ban

Androulla Vassiliou európai biztos, az MTA Természettudományi Kutatóközpont tavaly
novemberben átadott új épületében Keserű György Miklós főigazgatóval, Szépvölgyi János
főigazgató-helyettessel, valamint a kutatói közösség képviselőivel találkozott.

A rangos vendéget a kutatóközpont vezetősége tájékoztatta az intézményben folyó
tudományos
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anyag-

és

a

környezettudományi kutatásokról. Mint rámutattak, az MTA TTK-nak kiemelt szerepe van a
kutatásra, az oktatásra és az innovációra alapozott úgynevezett tudásháromszögben, mivel
egyszerre működik akadémiai kutatóközpontként, teremt lehetőséget a magyar felsőoktatás
neves képviselői számára az együttműködésre, valamint folytat célzott kutatásokat, amelyek
eredményeit a gazdasági élet szereplői hasznosítják.
A kutatóközpont új épületének a közelmúltban történt átadásával egy időben aláírt, a
hazai egyetemekkel kötött hivatalos együttműködési megállapodás új utakat nyit az európai
támogatási programok által kínált lehetőségek hatékonyabb kihasználásához, különös
tekintettel az ERASMUS+ és a Horizont 2020 programokra, amelyek esetében 2014 és 2020
között a pályázatokra fordítandó európai uniós források nagymértékben növekednek. Ez
egyben új típusú pályázati szereplők és újfajta együttműködési formák megjelenését is
lehetővé teszi. Az MTA Természettudományi Központ hosszú távú kutatási, oktatási és
innovációs stratégiai céljaihoz a kutatói közösség és a világszínvonalú kutatási infrastruktúra
biztosít hátteret.

A kutatói közösség, a világszínvonalú kutatási infrastruktúra és a korábban különállóan
működő intézetek egy épületben való helyezése egyedülálló tudásbázist hozott létre,
inspiráló környezetet teremtett a multidiszciplináris kutatásokhoz és az oktatáshoz, valamint
a kutatáshoz kapcsolódó innovációs tevékenységhez.
Mindezeken túl kedvező feltételeket nyújt a tudománynépszerűsítő programoknak – mint
például a 2014. március 11-14. között az MTA Kísérleti Orvostudományi Kutatóintézettel
közösen megrendezett Agykutatás Hete –, bepillantást engedve a széles nagyközönség,
főként a gyermekek és a diákok számára is a kutatómunkába. A találkozó végén Keserű
György Miklós főigazgató röviden ismertette Androulla Vassiliou biztos asszonnyal a
kutatóközpont aktuális kutatási eredményeit, továbbá egyeztettek az Európai Innovációs és
Technológiai Intézet tevékenységéből adódó szinergiákról.
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