NEWSLETTER UEFISCDI
| 12 noiembrie 2021 |
descarcă versiunea PDF

Eveniment

UEFISCDI își propune să discute, alături de actori ai ecosistemului de inovare, despre
Inovarea responsabilă: importanța unui plan de egalitate de gen, în cadrul celei
de-a XIII-a ediții, online, a Cafenelei de Inovare, organizată în data de 15 noiembrie,
ora 16:30.
Partener în proiectul european CALIPER, în 2020, UEFISCDI și-a asumat elaborarea și
implementarea unui Plan de Egalitate de Gen. Din octombrie 2021, Planul de
Egalitate de Gen a fost finalizat, aprobat și a intrat în etapa de implementare.
Fiind prima instituție publică ce își asumă un astfel de demers, UEFISCDI își continuă
rolul de inovator în comunitatea de cercetare - dezvoltare - inovare și își propune să
deschidă discuția despre importanța egalității de gen în comunitate.

Înregistrează-te

Policy briefs

Doctoranzi în România analiza datelor statistice privind
doctoranzii și absolvenții
studiilor universitare de doctorat
din România – evoluții 2015/2016
- 2019/2020;

Internaționalizarea
învățământului superior
românesc. Mobilități personal
universitar: analiza datelor
statistice privind mobilitățile
personalului universitar incoming și
outgoing: evoluții 2014/2015 2018/2019.

Accesează publicația

Accesează publicația

Apel deschis

Biodiversa+, parteneriatul european pentru biodiversitate, anunță apelul său comun
2021-2022 privind „Sprijinirea biodiversității și a protecției ecosistemelor pe
uscat și pe mare”.
Echipele de cercetare sunt invitate să formeze consorții de cercetare transnaționale
cu parteneri eligibili din minim 3 țări care participă la apel (minim două țări din statele
membre UE sau țările asociate UE).
Termenul limită pentru depunerea pre-propunerilor de proiecte: marți, 30
noiembrie 2021, ora 15:00 CET (ora Bruxelles).
Suma cu care intra UEFISCDI/România în apel: 500.000 Euro
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