2015 m. gegužės 4 d., pirmadienis
Klaipėdos universitetas. „Jūrinis“ slėnis (Aula Magnus auditorijų kompleksas, Herkaus Manto g. 84, Klaipėda )

Renginio programa
Verslo ir mokslo bendradarbiavimas: sėkmingos patirtys ir naujos galimybės
Dalyviai: LR Ministras Pirmininkas dr. Algirdas Butkevičius; Švietimo ir mokslo ministras prof. Dainius Pavalkis; LR Ūkio
ministras Evaldas Gustas; Klaipėdos universiteto rektorius prof. Eimutis Juzeliūnas; Klaipėdos miesto meras
Vytautas Grubliauskas, Lietuvos Respublikos Prezidentės patarėja dr. Saulė Mačiukaitė - Žvinienė; LPK
prezidentas Robertas Dargis.
10:30 - 11:00 – Registracija
11:00 - Įžanginis žodis
11:10 – Klaipėdos universitetas: iššūkiai ir perspektyvos (KU rektorius prof. Eimutis Juzeliūnas)
11:20 - Sėkmingo mokslo ir verslo bendradarbiavimo pavyzdžiai
‣ Jūrinio mokslo sprendimai uosto plėtrai (KU prorektorius dr. Saulius Gulbinskas, LEI dr. Jūratė Kriaučiūnienė
ir VĮ Klaipėdos valstybinio jūrų uosto direkcijos generalinis direktorius Arvydas Vaitkus)
‣ Jūrinė energetika – „mėlynosios“ ekonomikos klasteris (KU dr. Nerijus Blažauskas, AB „Vakarų laivų
gamykla“ generalinis direktorius Arnoldas Šileika ir UAB „Renerga“ direktorius Linas Sabaliauskas)
‣ Inovatyvūs metodai naftos ir skalūninių dujų išteklių žvalgybai (UAB „Geobaltic“ direktorius dr. Dainius
Michelevičius ir KU dr. Nerijus Blažauskas)
‣ Geoterminiai vandenys – ne tik šilumos gamybai (KMTP Roma Stubrienė, KU prof. Arvydas Martinkėnas ir
UAB „Geoterma“ direktorius dr. Sigitas Petrauskas)
‣ SGD terminalo vertės didinimo verslo modeliai (KMTP Andrius Sutnikas, KU prof. Vytautas Paulauskas ir AB
„Klaipėdos nafta“ Verslo vystymo skyriaus vadovas Mindaugas Aleška)
12:20 - Sumani specializacija - iššūkis transformuoti Lietuvos ekonomiką. Ramojus Reimeris
(MOSTA Inovacijų politikos stebėsenos skyriaus vedėjas)
12:40 - Verslo ir mokslo partnerystę skatinančios priemonės. Nikita Ananjevas (LVPA direktorius)
Moderatorius: Sigitas Besagirskas (Lietuvos pramonininkų konfederacija)
12:40 - 13:10 Kavos pertrauka
13:10 – Jūros tyrimų atviros prieigos centro galimybės ir išteklių valdymo sistema (KU Jūros tyrimų atviros
prieigos centro direktorė dr. Viktorija Vaitkevičienė)
13:30 - Diskusija. Nuo ko galėtume pradėti šiandien? Dalyvauja verslo ir mokslo atstovai
Moderatorius: dr. Rita Vaičekauskaitė (KU mokslo prorektorė)
Inovacijų ir MTEP projektų paroda (veiks viso renginio metu):

Mobili oro taršos ir taršos iš laivų tyrimų laboratorija


Naujos kartos 3D seismožvalgybinių tyrimų sistema



Jūrinių technologinių ir mechatroninių sistemų tyrimai



Robotika, savaeigės jūrinių tyrimų priemonės



Sumaniosios specializacijos ir jūrinio klasterio vystymo galimybės



Povandeniniai archeologiniai tyrimai

