Kérdések

M4M0001
Milyen szervezetek rövidítései a következık? Párosítsa a rövidítéseket az elnevezésekkel!
ECSC
EURATOM
CERN
1. Európai Szén- és Acélközösség
2. Európai Atomenergia Közösség
3. Európai Részecskefizikai Laboratórium
Megoldás
ECSC
EURATOM
CERN

1 Európai Szén- és Acélközösség
2 Európai Atomenergia Közösség
3 Európai Részecskefizikai Laboratórium

M4M0002
Mi az EMBO? (1 jó válasz lehetséges)
Európai Molekuláris Biológiai Szervezet,
Európai Molekuláris Biológiai Konferencia,
Európai Molekuláris Biológiai Laboratórium.
M4M0003
Válassza ki a FAST 3 fı kutatási területét!
foglalkoztatás,
energetika
információs társadalom,
biotársadalom
atomenergia
oktatás
M4M0004
Mi volt a célja a kutatási keretprogramok létrehozásának a felsoroltak közül? (Több jó válasz is
lehetséges)
A nemzeti K+F-tevékenységek összehangolása,
A nemzeti K+F-programok helyett közösségiek indítása,
Kapcsolódás az USA és Japán K+F-programjaihoz,
A közösségi és a nemzeti keretek között megvalósítható feladatok szétválasztása.
M4M0005
Válassza ki a felsorolásból, hogy mi volt az 1. keretprogram legfontosabb újítása? (1 jó válasz
lehetséges)
A technológiai innovációs projektek elıtérbe kerülése.
A kooperáció erısítése a kutatócsoportok között
Nemzetközi hálózatok létrehozása

M4M0006
Melyik állítás igaz a 3. keretprogramra? (Válassza ki a helyes választ!))
A tagállamok a közösségi programokra helyezték a hangsúlyt, és háttérbe szorították a nemzetieket.
A tagállamok igyekeztek a stratégiai kutatásokat nemzeti keretek között tartani, és a számukra
kevésbé fontosakat fejleszteni közösségi szinten.
M4M0007
Hány aktivitási területe volt a 4. keretprogramnak?
4
M4M0008
Hány specifikus programból állt az 5. keretprogram?
7
M4M009
Melyik szervezet adta ki a Towards a European Research Area közleményt, és melyik évben?
Válassza ki a helyes választ a felsorolásból!
A Bizottság, 2000-ben
A parlament, 2001-ben
A Tanács 2000-ben

M4M0010
Sorolja fel a 7. keretprogram Alprogramjait (magyarul)!
Együttmőködés
Ötletek
Emberek
Kapacitások

M4M00011
Mikor volt az Európai Tanács göteborgi és barcelonai ülése? (1 jó válasz lehetséges)
2000. május és 2001. január
2001. június és 2002. március
2003. október és 2004. június
M4M0012
Kinek a nevéhez főzıdik a lisszaboni stratégia félidıs értékelését tartalmazó jelentés? (1 jó válasz
lehetséges)
Wim Kok
José Manuel Barroso
Romano Prodi
M4M0013
Milyen prioritások kerültek a felülvizsgált lisszaboni stratégia középpontjába? (Több helyes válasz is
lehetséges)

környezet- és természetvédelem,
a keretprogramok költségvetésének növelése,
az USA-val szembeni technológiai rés szőkítése,
növekedés,
munkahelyteremtés.

M4M0014
Milyen 3 mutatószám-csoport alkotja az SII-indexet? Válassza ki a nem SII-index mutatót!
A vállalat külsı környezetének segítı tényezıi
Vállalati tevékenységek
Az innováció eredménye
A vállalat dolgozóinak létszáma

M4M0015
Milyen KIC-ek kerültek eddig kijelölésre? (3 helyes válasz lehetséges.)

Climate-KIC
Science-KIC
KIC InnoEnergy
EIT ICT Labs
Health Labs
M4M0016
Melyek a svájci innovációs intézményrendszer ismertetett szervezetei? (Sorolja fel legalább 3
szervezet rövidítését!)
OPET
SER
SNSF
EDK
SUK

M4M0017
Miért érintette erıteljesen a 2008-ban kezdıdött gazdasági válság Svédországot? (Több helyes válasz
is lehetséges)
a svéd gazdaság exportfüggı,
északi fekvése miatt,
alacsony a foglalkoztatás szintje,
a nagy hitelállomány miatt,
a beruházási cikkek a fı kiviteli termékek.

M4M0018
Hányadik helyet foglalta el Németország 2009-ben az uniós országok rangsorában az SII-index
alapján?
3

6
1
5
M4M0019
Melyek az Egyesült Királyság innovációs rendszerének „gyenge pontjai”? (Több jó válasz is
lehetséges)
vállalkozások nem túl erıs innovációs aktivitása,
az üzleti K+F-ráfordítások alacsony szintje
nincs elég mőszaki és természettudományos végzettségő munkaerı,
felsıoktatásban végzettek alacsony száma.

M4M0020
Milyen innováció-politikai célkitőzéseket tartalmaz a kínai, Közép- és hosszú távra szóló innovációs
stratégiai terv, 2006-2020 az alábbiak közül? Húzza alá a jó választ! (Több jó válasz is lehetséges)
Kínát 2020-ra innováció-orientált társadalommá kell alakítani,
a GDP-arányos K+F-ráfordítások haladják meg a 2,5%-ot,
a tudományos és technikai haladás által indukált gazdasági növekedés érje el a 60%ot-,
a felsıfokú végzettek száma növekedjen 25%-kal,
a külföldi technológiáktól való függıség csökkenjen 30% alá.

