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Akce a tipy
European Industrial Doctoral School Summer Workshop
25. -30. 5. 2014
Myšlenka využít spolupráce univerzity a subjektů aplikační sféry k
podpoře a posílení doktorských studijních programů vznikla
v roce 2005 na Umeå University ve Švédsku. Za tím účelem byla
založena Industrial Doctoral School (IDS), jako součást Univerzity
Umeå.
IDS se ukázala být životaschopným projektem a tato platforma je
nyní využívána v rámci mezinárodního konsorcia European
Industrial Doctoral School (EIDS).
Vzhledem k současnému vývoji v rámci Evropy, strategickým
plánům a nezbytnému kontinuálnímu rozvoji se Univerzita
Pardubice rozhodla podpořit myšlenku Industrial Doctoral School
a připojit se k tomuto konsorciu.
Letní workshop 2014 platformy EIDS se uskuteční v rámci
aktivit projektu RIKoC+ na Univerzitě Pardubice a v Lázních
Bohdaneč. Navazuje na úspěšné mezinárodní setkání studentů
doktorského studia, které se konalo v červnu 2013 ve Švédsku.
Na Univerzitu Pardubice přicestuje 25 studentů ze zahraničních
vysokých škol, které doplní desítka doktorandů z UPa. V rámci
letního workshopu je pro ně připraven vzdělávací program
zaměřený na rozvoj znalostí a dovedností začínajících
výzkumníků, které mohou přispět k jejich profesnímu růstu. Bude
zahrnovat přednášky (metody plánování projektů, psaní
vědeckých článků a tvorba posterů), posterovou sekci,
multidisciplinární skupinovou práci, teambuildingové aktivity,
individuální a skupinové prezentace.

Dokumenty a informace

Modelová grantová dohoda
Dne 25. dubna 2014 byl zveřejněn kompletní text Anotované
modelové grantové dohody (Multi-beneficiary Model Grant
Agreement, Articles 1-58). Tento text podrobně analyzuje
jednotlivé články Modelové grantové dohody a poskytuje řadu
vysvětlujících praktických příkladů. Anotovaná modelová
grantová dohoda je k dispozici zde>>.
Jednou z administrativních novinek v programu Horizont 2020 je
online podpis grantových dohod. Evropská komise proto
zveřejnila stručný popis kroků, které je třeba v této oblasti
vykonat. Dokument je k dispozici zde>>.

Aktuální
výzvy
Norské fondy a EHP
Program „Spolupráce
škol a stipendia"
v rámci nové etapy
EHP a Norských fondů
nabízí možnost
mezinárodní
projektové spolupráce
a studijních stáží v
Norsku,
Lichtenštejnsku a na
Islandu.
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