
Stimați cercetători,

British Council, Science and Innovation Network (SIN) / British Embassy și
UEFISCDI vor organiza în perioada următoare o serie de workshop-uri de
capacity building. Acestea vor aduce laolaltă cercetători din Marea
Britanie și România pentru a face schimb de experiențe și a pune bazele
unor posibile colaborări.

Domeniile știinti�ce posibil de abordat în workshop-uri sunt:
bioinformatică, inteligență arti�cială, automatizare inteligentă,
biomateriale, biotehnologie, lasere și tehnologii laser.

La workshop-uri, cercetătorii britanici vor împărtăși din expertiza lor în
ceea ce privește scrierea de proiecte de cercetare, cu accent pe tips &
tricks, urmate de discuții între toți participanții.

Pentru ca workshop-urile să �e cât mai utile, așteptăm propunerile
dumneavoastă, precizând:
1. Domeniul științi�c de interes pentru dumneavoastră, dintre cele
enumerate mai sus.

2. Subiecte de interes a � discutate în workshop, de tip tips & tricks,
maxim trei.

Termen limită: 23 octombrie 2020.
Adresa de email: ro-uk@ue�scdi.ro. 

Vom reveni cu rezultatul consultărilor și informații despre workshop-uri.
Vă mulțumim!
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Avem nevoie de părerea
dumneavoastră!

Aşteptăm răspunsurile AICI

Unitatea Executivă pentru Finanţarea Învăţământului Superior, a Cercetării,

Dezvoltării şi Inovării (UEFISCDI) este o instituție publică a�ată în subordinea

Ministerului Educației şi Cercetării. Asigură atât realizarea de studii ce

fundamentează procesul de repartizare a fondurilor alocate de la bugetul de stat

pentru universităţi, cât și coordonarea, din punct de vedere administrativ, a unor

programe și subprograme din Planul Național de Cercetare, Dezvoltare, Inovare.

În calitate de agenție de �nanțare a cercetării, similar cu agenții internaționale de

prestigiu, organizează competiții și ulterior monitorizează implementarea

proiectelor acceptate la �nanțare. 

VIZITEAZĂ UEFISCDI PE:

Facebook Twitter Website

Adresa: Str. Mendeleev nr. 21-25,Sector 1, Cod 010362, Bucuresti.

Website: ue�scdi.gov.ro E-mail: pr@ue�scdi.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@ue�scdi.ro.
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