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Eveniment: Prezența și contribuția echipelor de cercetare
românești în proiecte ERA-NET
Ce reprezintă participarea în proiecte ERA-NET, care sunt inovațiile ce conduc la
îmbunătățirea stării de sănătate și a stilului de alimentație și de viață, la protecția
mediului și conectarea prin Internet of Things

(IoT), vor fi reliefate în cadrul

evenimentului ”Prezența și contribuția echipelor de cercetare românești în
proiecte ERA-NET” din data de 8 iulie, începând cu ora 10:00, via Zoom.
Detalii despre proiectele ERA-NET ce vor fi prezentate în cadrul evenimentului
găsiți în aici.
Participarea la eveniment se face în baza înregistrării la adresa eranet@uefiscdi.ro

Întrebări, comentarii, recomandări privind proiectele pot fi transmise directorilor de
proiecte, până la data desfășurării evenimentului, utilizând chestionarul de feedback
disponibil aici
Evenimentul face parte din seria prezentărilor publice ”Provocări și soluții pentru o
lume în schimbare” a proiectelor de cercetare finanțate în cadrul competițiilor
PNCDI III, organizate de Ministerul Cercetării, Inovării și Digitalizării şi UEFISCDI.
Citește mai mult

Competiții deschise
Pentru Femeile în Știință

Acțiunile Marie
Skłodowska-Curie

MSCA a lansat, în cadrul Horizon
L'Oréal Group România, în

Europe, 3 competiții pentru

parteneriat cu CNR UNESCO,

dezvoltarea carierei cercetătorilor

continuă să sprijine comunitatea

și sprijinirea organizațiilor:

științifică din România prin

Postdoctoral Fellowship
Termen limită: 12 octombrie 2021

derularea celei de-a XII-a ediții a
competiției pentru proiecte de
cercetare L’Oréal – UNESCO
„Pentru Femeile din Știință”,
organizată cu sprijinul UEFISCDI.
Proiectele se depun până pe 24
iulie 2021.

Citeşte mai mult

Doctoral Networks
Termen limită: 16 noiembrie 2021
MSCA and Citizens
#EuropeanResearchersNight
Termen limită: 7 octombrie 2021

Citeşte mai mult

Cunoașteți adolescenți ce vor să învețe despre realitate
augmentată și video-mapping de la artiști și dezvoltatori
de new media art?

20 de elevi din clasele IX-XII vor avea ocazia, prin intermediul burselor de studii FAR –
Future Artistic Requirements, să ia parte la cursurile de video mapping și realitate
augmentată ce vor avea loc între 6 septembrie – 14 noiembrie 2021.
Platforma de educație și new media art, FAR – Future Artistic Requirements, este
un spațiu digital unde adolescenții vor învăța despre aplicabilitatea tehnologiilor
emergente în domeniul artistic și cultural și ce reunește comunitatea art & tech.
Pentru a afla mai multe despre cursurile de new media art ce vor urma în cadrul
proiectului, elevii se pot înscrie la un meet&greet unde vor face cunoștință cu viitorii
profesori și vor afla mai multe despre programă.
Termenul limită pentru înscrierea la meet&greet este pe 10 august, iar înscrierile
se fac pe www.far.community.

Adresa: Str. Mendeleev nr. 21-25,Sector 1, Cod 010362, Bucuresti.
Website: uefiscdi.gov.ro
E-mail: pr@uefiscdi.ro Tel: 004 021 30 23 850 Fax: 004 021 31 15 992
Program de lucru: Luni - Vineri 8:00-16:00
Dacă doriți să nu mai primiți acest email vă rugăm să ne contactați la adresa:
dezabonare@uefiscdi.ro.
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