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Campanie

Femei în Știință este o campanie dedicată femeilor din mediul academic și
cercetare pentru care materializarea visului din copilărie, adolescență sau de pe
băncile facultății, a fost sinonim cu perseverența, determinarea și crezul potrivit
căruia cunoașterea este cheia ce deschide porțile universului.

Urmărește campania

Apeluri internaționale

JPI Urban Europe lansează un apel

Training pentru dezvoltarea

comun de proiecte pentru

Planurilor de Egalitate de Gen

consolidarea cooperării în

(GEPs), organizat de Centrul-Pilot

cercetare între Europa și China.

de Cunoaștere și Sprijin al Comisiei

Acest nou apel ERA-NET Urban

Europene, în data de 25 martie

Accessibility and Connectivity

2022, pentru a sprijini organizațiile

(ENUAC), lansat de JPI Urban

de cercetare din România în

Europe și Fundația Națională de

vederea îndeplinirii criteriilor de

Științe Naturale din China (NSFC),

eligibilitate privind Planul de

abordează provocările mobilității

Egalitate de Gen (GEP) prevăzute în

urbane, accesibilității și

Programul Orizont Europa.

conectivității în cooperarea
chino-europeană, cu accent pe

Participarea la eveniment se face în

schimbul de cunoaștere și impact.

baza înregistrării efectuate până la
data de 16 martie 2022. Locurile

Ariile tematice ale apelului:

sunt limitate la 1 reprezentant/

Logistică urbană durabilă în era

organizație, iar prioritate va �

digitalizării

acordată participanților din

Consolidarea mobilității neutre din

organizațiile care nu au experiență

punct de vedere climatic.

în dezvoltarea și implementarea
unui GEP.

Detalii apel

Înregistrare

Planul de acțiune pentru
DIAMOND OPEN ACCESS

Cei mai importanți actori în domeniul accesului liber (open acess – OA) și a științei
deschise (open science - OS) și-au unit eforturile și expertiza pentru a da naștere
unei noi inițiative în scopul sprijinirii publicării în regim „Diamond Open Access”
(DOA). Astfel, ANR, cOAlitia S, OPERAS și Science Europe au elaborat “Planul de
acțiune pentru DOA” pentru care și-au manifestat susținerea, încă de la lansare,
48 de instituții, printre care și UEFISCDI.
Diamond OA se referă la un model de publicare academică în care revistele și
platformele nu percep taxe nici autorilor, nici cititorilor. Publicarea Diamond OA
este posibilă datorită voluntarilor care asigură editarea și evaluarea articolelor
științi�ce fără o compensație �nanciară.

Detalii

Evenimente

Innovation Labs, în parteneriat cu

FACCE ERA-GAS Greenhouse

UEFISCDI, vă invită să participați, în

Research Breakfast Club are loc în

data de 10 martie 2022, ora 17:00,

data de 25 martie și se adresează

la workshop-ul Spin-o�-urile: de la

atât doctoranzilor, cât și

cercetare la pro�t. Workshop-ul

cercetătorilor postdoctoranzi

va � susținut de Paul Cosmovici,

interesați de monitorizarea și

consilier în domeniul proprietății

reducerea gazelor cu efect de seră

intelectuale, avocat în barourile din

din agricultură și silvicultură,

New York și Geneva.

precum și de oportunitățile privind
dezvoltarea carierei în domeniu.

Daca ai o idee pentru un spin-o� și
vrei să o duci spre actorii relevanți
din piață, investitori, fonduri de
capital de risc, companii, actori
publici, poți să te înscrii la

FACCE ERA-GAS este proiectul
Cofund ERA-NET pentru
monitorizarea și atenuarea gazelor
cu efect de seră provenite din
agricultură și silvicultură.

Innovation Labs 2022, în centrul
universitar cel mai apropiat pentru
tine.
Înregistrare

Înregistrare

Facebook

Linkedin

Twitter
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