
 

 

 

 

 

 

 

TLAČOVÁ SPRÁVA 

3. marca 2014 v Bruseli 

EÚ vyráža na cesty pomáhať výskumným pracovníkom s hľadaním práce 

Európska komisia dnes spúšťa paneurópsku informačnú kampaň na pomoc výskumným 

pracovníkom, ktorí hľadajú profesijné poradenstvo a prácu prostredníctvom iniciatívy EURAXESS. 

Roadshow „EURAXESS – Researchers in Motion“ navštívi 29 európskych veľkomiest v 22 krajinách 

a ponúkne výskumníkom aj ľuďom so záujmom o vedeckú kariéru poradenstvo v oblasti práce, 

písania životopisu a zamestnaneckých práv. Očakáva sa, že táto dvojmesačná kampaň so silným 

zastúpením sociálnych médií osloví približne 100 000 študentov a mladých výskumníkov. 

Pri odhalení kampaňového autobusu v Bruseli európska komisárka pre výskum, inovácie a vedu 

Máire Geogheganová-Quinnová uviedla: „Portál EURAXESS sa stal vyhľadávaným miestom pre 

výskumníkov, ktorí sa snažia získať prácu v Európe. EURAXESS ponúka výskumníkom konkrétne 

informácie a poradenstvo od hľadania práce až po možnosti financovania. Portál EURAXESS, ktorý 

ponúka vyše 40 000 voľných pracovných miest ročne a za posledné štyri roky vybavil vyše milióna 

otázok spojených s mobilitou, je základným zdrojom informácií v období, keď nezamestnanosť 

predstavuje našu najväčšiu ekonomickú výzvu.“ 

Na podpore iniciatívy EURAXESS sa zúčastňuje 40 krajín v celej Európe. Prostredníctvom svojho 

portálu poskytuje nielen jednoduchý prístup k informáciám medzi krajinami, ale aj individuálnym 

potrebám prispôsobenú pomoc vyše 530 zamestnancov vo viac než 260 servisných centrách.  

V roku 2013 zaznamenala webová lokalita EURAXESS takmer 950 000 jedinečných návštev, čo je 

trikrát viac než v roku 2010, a takmer 9,6 milióna pozretí. V sekcii EURAXESS Jobs je aktuálne 

zaregistrovaných vyše 7 700 výskumných organizácií (firiem, univerzít, MSP a pod.). Cieľom tejto 

kampane je vyvolať ešte širšiu účasť. 

 

Informácie o vzniku 

Turné sa organizuje v úzkej spolupráci s národnými centrami EURAXESS v jednotlivých krajinách, 

ktoré navštívime. Na každej zastávke sa budú konať interaktívne akcie, ako sú semináre 

s odborníkmi, diskusné fóra a science slamy. Okrem toho sa budú konať aj porady o kariérach, ktoré 

prebehnú v spolupráci s oddeleniami ľudských zdrojov jednotlivých univerzít. 

 

Ďalšie informácie 

EURAXESS: www.euraxess.org 

EURAXESS On Tour: www.facebook.com/EURAXESS.OnTour 

European Research Area (ERA): http://ec.europa.eu/research/era/index_en.htm 
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Kontakt pre tlač 

Dátumy turné 

Utorok 4. marca  Brusel/BE  Vrije Universiteit Brussel 

Streda 5. marca  Londýn/UK  Queen Mary University of London 

Utorok 11. marca  Kodaň/DK  Kodanská univerzita 

Streda 12. marca  Lund/SE   Lundská univerzita 

Piatok 14. marca  Poznaň/PL  Univerzita Adama Mickiewicza  

Pondelok 17. marca  Varšava/PL  Varšavská univerzita 

Utorok 18. marca  Vroclav/PL  Vroclavská technická univerzita 

Streda 19. marca  Praha/CZ  Národná technická knižnica  

Štvrtok 20. marca  Viedeň/AT  Viedenská univerzita 

Piatok 21. marca  Bratislava/SK  Univerzita Komenského v Bratislave 

Pondelok 24. marca  Budapešť/HU  Korvínova univerzita v Budapešti 

Streda 26. marca  Bukurešť/RO  Polytechnická univerzita v Bukurešti  

Štvrtok 27. marca  Plovdiv/BG  Plovdivská univerzita Paisija Chilendarského 

Piatok 28. marca  Sofia/BG   Sofijská univerzita sv. Klimenta Ochridského 

Pondelok 31. marca   Thessaloniki/GR Aristotelova univerzita v Thessalonikách 

Utorok 1. apríla  Niš/SR   Nišská univerzita 

Streda 2. apríla  Banja Luka/BIH  Univerzita Banja Luka  

Štvrtok 3. apríla  Záhreb/HR  Národná a univerzitná knižnica 

Piatok 4. apríla  Ľubľana/SL  Ľubľanská univerzita 

Pondelok 7. apríla  Trieste/IT  AREA Science Park 

Utorok 8. apríla  Miláno/IT  Milánska univerzita 

Streda 9. apríla  Zürich/CH  ETH Zürich/Zürišská univerzita  

Štvrok 10. apríla  Štrasburg/FR  Štrasburská univerzita   

Utorok 15. apríla  Maastricht/NL  Maastrichtská univerzita 

VEĽKONOČNÉ SVIATKY 

Utorok 22. apríla  Luxemburg/LU Luxemburská univerzita 

Streda 23. apríla  Brémy/DE   Brémska univerzita 

Štvrtok 24. apríla  Hamburg/DE   Deutsches Elektronen Synchrotron  

Pondelok 28. apríla  Kolín/DE   Kolínska univerzita  

Utorok 29. apríla  Liège/BE   Univerzita v Liège  

Streda 30. apríla  Brusel/BE  Záverečné podujatie Université libre de 

       Bruxelles 


