Kérdések

M5M0001
Mikor jöttek létre Magyarországon az elsı egyetemek? Jelölje meg a helyes választ!
A 12. és 13. század fordulóján
A 13. és 14. század fordulóján
A 14. és 15. század fordulóján

M5M0002
Melyik jogszabályban jelent meg elıször a kutatóegyetem fogalma? Jelölje meg a helyes választ!
A felsıoktatásról szóló 2005. évi CXXXIX. törvényben
A Nemzeti Akkreditáló Testület szervezetérıl, feladat- és hatáskörérıl, valamint eljárásáról szóló
2005. évi LXXVIII. Törvényben.
A kutatóegyetemekrıl szóló 2005. évi XCII. törvényben

M5M0003
Melyik jogszabály rendelkezik a kutatóegyetemi minısítés adományozási rendjérıl? Jelölje meg a
helyes választ!
A 79/2006. (IV. 5.) Korm. rendelet a felsıoktatásról szóló 2005. évi CXXXIX. törvény egyes
rendelkezéseinek végrehajtásáról
Az 56/2006. Korm. rendelet a kutatóegyetemekrıl szóló 2005. évi XCII. törvény rendelkezéseinek
végrehajtásáról
A 35/2006. Korm. rendelet a a kutatóegyetemi minısítés adományozási rendjének szabályozásáról

M5M0004
Melyik operatív program keretében írták ki „A felsıoktatás minıségének javítása a kutatás-fejlesztésinnováció-oktatás fejlesztésén keresztül c. pályázatot? Jelölje meg a helyes választ!
TIOP
TÁMOP
KMOP

M5M0005
Melyik egyetem nem kapott „kutató-elitegyetem” minısítést? Jelölje meg a két rossz választ!
Debreceni Egyetem
Budapesti Corvinus Egyetem
Semmelweis Egyetem
Szegedi Tudományegyetem
Miskolci Egyetem
Eötvös Loránd Tudományegyetem
Budapesti Mőszaki és Gazdaságtudományi Egyetem

M5M0006
Melyik egyetem nem kapott „kiváló egyetem” elismerést? Jelölje meg a két rossz választ!
Pécsi Tudományegyetem

Szent István Egyetem
Miskolci Egyetem
Közép-európai Egyetem
Széchenyi István Egyetem
Budapesti Corvinus Egyetem
Pannon Egyetem

M512M0001

Mit nevezünk alapkutatásnak?
Egy konkrét igény kielégítéséhez szükséges ismeretekre irányuló kutatás.
A teljesebb megismerés vagy megértés igényével végzett kutatómunka, amely nem
konkrét eljárásra vagy termékre irányul
Konkrét igények kielégítésére alkalmas eszközök, anyagok és rendszerek vagy eljárások
kidolgozása.
M512M0002

Az alábbiak közül mi volt a humán genom projekt egyik célja?
Új dimenziók nyitása a mőszeres diagnosztika számára.
Új típusú gyógyszerek, diagnosztikus módszerek kutatásának, fejlesztésének elısegítése.
Új távlatok nyitása bizonyos betegségek egészen korai diagnosztikájára.
M513M0001
Mennyi, potenciálisan gyógyszerré fejleszthetı vegyület vár továbbra is felfedezésre?

1062-1063 db
1023 db
102 db
M513M0002

Napjainkban hány évet vesz igénybe egy hatásos kémiai anyag gyógyszerré fejlesztése és
forgalomba kerülése?
5-8 évet
15-20 évet
50 évet
M513M0003

Mi az ún. együttmőködési megállapodások fı jellemzıje?
Az eredménykötelezettség, a szigorú titoktartás, illetve az eredmények kizárólagos
hasznosításának kikötése.
Általános, nem túl szigorú titoktartási feltételek mellett a felek kölcsönösen
tájékoztatják egymást az érdeklıdésükben lévı K+F-területekrıl.
Szigorú a titoktartást és az eredmények hasznosítási jogát illetıen, de általában nem
eredményköteles.

M513M0004

Milyen idıtartamra szólnak a megbízási szerzıdések?
Néhány hétre vagy hónapra, és csak ritkán egy évet meghaladó idıtartamra.
Általában 2-3 évre.
Jellemzıen 5 évnél hosszabb idıre.
M513M0005

Mely szerzıdések szabályozzák a pályázatokkal kapcsolatos feladatok végrehajtását?
A megbízási szerzıdés.
A kutatási szerzıdés.
A tagokkal kötött konzorciumi, illetve a támogatási szerzıdés.
M514M0001

Mely klinikai vizsgálatok célozzák a forgalomba hozatali engedély megszerzését
(törzskönyvezést)?
A sebészeti, eszközös vizsgálatok
A gyógyszeralkalmazási klinikai vizsgálatok
A gyógyszerfejlesztési kutatások
M514M0002
Mi a fı célja a fázis II. vizsgálatoknak?

A megcélzott terápiás hatás elsı igazolása, tájékozódó jellegő kinetikai és
biztonságossági adatok megszerzése, a terápiás dózis pontosítása.
Humán farmakokinetikai és biztonságossági adatok megszerzése.
Széles populációban szerzett terápiás, interakciós stb. adatok győjtése.
M514M0003

Mely vizsgálatokhoz számítják hazánkban a bioekvivalencia vizsgálatokat?
Fázis I. vizsgálatok
Fázis II. vizsgálatok
Fázis III. vizsgálatok
Fázis IV. vizsgálatok
M514M0004

Általános ipari tapasztalat alapján mekkora a kutatási projektek sikerrátája?
17%
20% feletti
10% alatti
M514M0005

Melyik szabályozó dokumentum írja elı, hogy az EU tagállamokban hogyan kell az emberi
használatra szánt gyógyszertermékeket vizsgálni, a GCP-t helyesen implementálni a
tagországok jogi, hatósági és adminisztratív szabályozásába?
Helsinki Deklaráció és annak frissített változatai
Directive 2001/20/EC of the European Parliament and of the Council
2005. évi XC. törvény az emberi felhasználásra kerülı gyógyszerekrıl
M52M0001
Mit értünk„value proposition” alatt?

Annak leírása, hogy egy technológia miben jobb az adott szakterületen levı, más
technológiáknál, milyen többletértékkel rendelkezik azokkal szemben.
Egy cég tulajdonában lévı eszközállomány szakértı által hitelesített értékbecslése.
A gyorsított értékcsökkenési leírás alkalmazása.

M52M0002
Melyek a technológia hasznosításának módjai?
Használati minta-, formatervezési minta- és szabadalmi oltalom szerzése.
Kizárólagos vagy pedig térbeli és idıbeli korlátozást tartalmazó hasznosítási engedély (licenc)
adása.
Értékesítés (átruházás), hasznosítási engedély (licenc) adása, apportálás.

M52M0003
Mi az allicencia?
További használati engedély adása abban az esetben, ha a licencszerzıdés erre
feljogosítja a licencvevıt.
Kizárólagos hasznosítási (licenc) engedély adása a licencvevı számára.
Royalty-fizetési kötelezettség mellett nyújtott hasznosítási (licenc) engedély.

M52M0004
Mi a spin-off?
Két költségvetési kutatóhely által közösen alapított vállalkozás.
A felsıoktatási intézménynél mőködı hallgatói önkormányzat által kizárólag a hallgatók
találmányainak menedzselésére létrehozott vállalkozás
Hasznosító vállalkozás

M52M0005
Mely kategóriába sorolhatók az intenzív kutatás-fejlesztéssel rendelkezı, nagy mérető
vállalatok? A/az……………………….. piaci szereplık csoportjába.

A kutatásvezérelt
A kutatásintegráló
A kutatáskihelyezı
Az erıforrás-kontrollált

M52M0006
Innovációs stratégiájuk alapján milyen alaptípusba sorolható a legtöbb hazai vállalkozás?
Élenjárók
Korai követık
Késıi követık

