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wiadomości w ydziałowe

chodząc na miejski basen czy organizując grilla (a pogodna
nam sprzyjała!).
Bogaty w różne (pozytywne) wrażenia, chciałbym
polecić każdemu udział w kolejnej edycji tego programu, gdyż jak już wcześniej pisałem to ogromna szansa na rozszerzenie kompetencji w przyszłej pracy nauczyciela, ale także ciekawe doświadczenie obfitujące
w przeżycia na płaszczyźnie relacji interkulturowych
i interpersonalnych. Koordynatorem projektu jest
prof. Inetta Nowosad – pracownik naukowy Wydziału Pedagogiki, Socjologii i Nauk o Zdrowiu, do której

można się zgłaszać z wszelkimi pytaniami dotyczącymi
organizacji kursu. Szczegółowe informacje na temat
projektu znajdziecie też Państwo na stronie internetowej Wydziału w zakładce: współpraca międzynarodowa
(http://www.wpsnz.uz.zgora.pl/erasmus/). Zainteresowanym również obiecuję pomóc, oczywiście w miarę
moich możliwości, i odpowiedzieć na wszystkie pytania
odnoszące się do tego programu. Nie bójcie się, nie ma
czego! To naprawdę świetna przygoda!

Łukasz Knap

dział WSPÓŁPRACY
Z ZAGRANICĄ

Tydzień 7. Programu Ramowego
w Regionie
17-21 listopada 2011 roku w Poznaniu odbędzie się Tydzień 7 Programu Ramowego w regionie prezentowany na czterech uczelniach
wyższych, tj. Uniwersytecie im.
Adama Mickiewicza, Politechnice
Poznańskiej, Uniwersytecie Medycznym oraz Uniwersytecie Ekonomicznym.
7 Program Ramowy (7PR) Badań,
Rozwoju Technologicznego i Wdrożeń
Unii Europejskiej jest największym
w Europie przedsięwzięciem promującym i wspierającym badania pionierskie, współpracę międzynarodową oraz potencjał ludzki w zakresie
innowacji i technologii. Tylko w maju
tego roku, Komisja Europejska ogłosiła 42 konkursy, w ramach których
można pozyskać prawie 7 miliardów
euro na badania, współpracę międzynarodową czy rozwój własnej kariery
naukowej.
Program wydarzenia Tydzień 7
Programu Ramowego w regionie
oferuje możliwość zapoznania się z
zasadami aplikowania o granty, regułami dotyczącymi dofinansowania
projektów, jak również przedstawia
praktyczne porady przy realizacji
projektów.
Dodatkowym punktem programu
są warsztaty z komunikacji interpersonalnej oraz możliwość wymiany poglądów dot. projektów, biorąc
udział w panelach dyskusyjnych.
Uczestnictwo w ww. wydarzeniu
jest również szansą na zapoznanie
UNIWERSYTET ZIELONOGÓRSKI

się z perspektywami finansowania badań naukowych w nadchodzącym Programie
Ramowym Unii Europejskiej „Horizon 2020” (2014-2020).
Niewątpliwym atutem tego wydarzenia jest również możliwość spotkania i
rozmowy z przedstawicielami Komisji Europejskiej, Agencji Wykonawczej Europejskiej Rady ds. Badań oraz laureatami programu IDEAS i indywidualnymi
stypendystami Marie Curie, w celu wymiany doświadczeń dot. 7PR.
Szczegółowe informacje znajdują się na stronie:
http://rpk.ppnt.poznan.pl/site/szkolenia.php

nr 7 (190)

październik 2011

Dorota Jarmużek
Dział Współpracy z Zagranicą

