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Marţi, 6 octombrie, ora 11.00
Webinar “Open science strategic
approaches and the importance of open
research data”

UEFISCDI, prin Open Science Knowledge Hub Romania (OSKH Romania),
desfășoară o activitate constantă pentru sprijinirea colaborării deschise în
cercetare, a schimbului de informații în știință, a inovării deschise, precum și
pentru alinierea la recomandările și acțiunile europene privind știința
deschisă.
De asemenea, OSKH RO contribuie la dezvoltarea cadrului strategic național
pentru Open Science și Open Access conform recomandărilor Comisiei
Europene și practicilor de la nivel european.
În acest context, OSKH, în colaborare cu OpenAIRE și RDA, organizează, în data
de 6 Octombrie 2020 ora 11.00, sesiunea de discuții de tip webinar, în limba
engleză “Open science strategic approaches and the importance of open

research data”, la care vă invităm să luați parte.
În cadrul acestui eveniment comunitatea de cercetare și inovare din România
intră în dialog cu experți internaționali pentru a discuta contextul european de
politici, abordări strategice și bune practici privind știința deschisă cu accent
pe accesul liber la datele de cercetare.
Participarea la acest webinar necesită înregistrarea prealabilă prin
completarea formularului.
Webinarul va găzduit pe platforma Zoom, iar link-ul pentru conectare va
transmis după înregistrare.
Informatii suplimentare despre eveniment, precum si agenda acestuia pot
accesate aici.

FORMULAR DE ÎNSCRIERE

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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