14. Mednarodna konferenca o prenosu tehnologij – 14. ITTC
7. oktober 2021 | Insititut »Jožef Stefan«, Ljubljana, Slovenija | na daljavo, ZOOM

Program
Sekcija: Povezovanje šolskega sistema z akademsko sfero: Predstavitve izbranih raziskovalnih tem
Instituta “Jožef Stefan” in predlogi za sodelovanje
13:20-13:25

Uvodni pozdrav

13:25-13:40

Predstavitev možnosti sodelovanja Instituta »Jožef Stefan« z šolstvom, CTT

13:40-14:20

14:20-14:30

•

Obiski instituta »Jožef Stefan« med šolskim letom

•

Dan odprtih vrat in Teden odprtih vrat na IJS

•

Izobraževanja, usposabljanja in predavanja za učitelje in profesorje

•

Mentorstva pri raziskovalnih nalogah dijakov

•

Aktivnosti promocije znanosti in raziskovalnega dela - različne evropske
projekte in iniciative ter druge aktivnosti (Znanost z in za družbo (Science
with and for society))

Predstavitev odsekov s področja kemije, biokemije, materialov in okolja
•

Odsek za znanosti o okolju, O2

•

Odsek za biokemijo, molekularno in strukturno biologijo, B1

•

Odsek za fizikalno in organsko kemijo, K3

• Odsek za Sintezo materialov, K8
Predstavitev odsekov s področja fizike
•

14:30-15:00

Odsek za tehnologijo površin, F4

Predstavitev odsekov s področja elektronike in informacijske tehnologije
•

Odsek za sisteme in vodenje, E2

•

Odsek za umetno inteligenco, E3

•

Laboratorij za odprte sisteme in mreže, E5

15:00-15:20

Morebitna dodatna vprašanja za raziskovalce

15:20

Zaključek

Za brezplačno udeležbo na konferenci je obvezna predhodna prijava do torka, 5. oktobra 2021 prek
platforme Eventbrite (prijava na konferenco), kjer pri izbiri vstopnice izberete »School Section«.

Vabljeni!

Konferenca predstavlja letni, nacionalni dogodek Konzorcija za prenos tehnologij iz JRO v gospodarstvo (Konzorcij KTT), ki je sofinanciran s
strani Republike Slovenije (Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport) in Evropske unije iz Evropskega sklada za regionalni razvoj.
Dogodek sofinancirata Slovenski podjetniški sklad in Evropska unija, in sicer iz Evropskega sklada za regionalni razvoj. Izvaja se na podlagi
programa “Vsebinska podpora prejemnikov sredstev (MSP) v obdobju od 2018 do 2023”, v okviru Operativnega programa za izvajanje
evropske kohezijske politike v obdobju 2014-2020.

