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SAMÜ öğrenci projelerinde çıtayı
yükseltti

ABONE OL

Samsun Üniversitesi (SAMÜ) Teknoloji Transfer Ofisi, ön lisans ve lisans
öğrencileri ile akademisyenlere yönelik olarak TÜBİTAK 2209-A
Üniversite Öğrencileri Araştırma Projeleri ve 2209-B Üniversite
Öğrencileri Sanayiye Yönelik Araştırma Projeleri Destek Programları
Bilgilendirme Toplantısı gerçekleştirdi.SAMÜ Rektör Yardımcısı Prof. Dr.
Selahattin Kaynak, akademisyenler ve öğrencilerin ilgi ve katılım
gösterdiği toplantıda her iki destek programının amaç, kapsam, içerik ve
başvuru yöntemleri konuşuldu. Özellikle programların önceki
dönemlerden farklılıkları dile getirildi. Süreçte öğrencilerin danışman
hocalarının yanı sıra TTO’ya da teknik destek almak...
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dönemlerden farklılıkları dile getirildi. Süreçte öğrencilerin danışman hocalarının
yanı sıra TTO’ya da teknik destek almak için ulaşabilecekleri vurgulandı.
Öğrencilerin proje fikirleri doğrultusunda hem akademik hem de sanayiye yönelik
projeler geliştirmeleri, sanayi projeleri ile üniversite-sanayi iş birliği çerçevesinde
AR-GE ve Tasarım Merkezleri, Organize Sanayi Bölgeleri Kanunu kapsamında
faaliyet gösteren sanayi kuruluşları, Teknoparklar bünyesindeki sermaye şirketleri
ile iş birliklerinin geliştirilmesi sağlanacak.
Bir önceki dönemde yüzde 78’lik başarı oranı ile 7 öğrenci projesinin başarılı
bulunduğu Samsun Üniversitesi’nden TÜBİTAK Üniversite Öğrencileri Araştırma
Projeleri Desteği için bu dönem daha yüksek sayıda öğrenci projesi ile başvuru
yapılması hedeflenmekte.
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