Podujatia sú finančne podporené Európskou komisiou a Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu SR.

EURAXESS: Zmobilizujte svoju výskumnú kariéru
Oslávte s nami 10. výročie európskej iniciatívy EURAXESS a zapojte sa do našich podujatí!

21. marca v Bratislave ako súčasť európskej
EURAXESS BUS ROADSHOW
KARIÉRNY AUTOBUS EURAXESS

ZMOBILIZUJ SVOJU VÝSKUMNÚ KARIÉRU:
PÄŤ NAJDÔLEŽITEJŠÍCH VECÍ Z RÔZNYCH
UHLOV POHĽADU

PODMIENKY PRE MEDZINÁRODNÝ
VÝSKUM: APLIKÁCIA A ASISTENCIA

Kedy: 10:00 – 16:00

Kedy: 13:30 – 15:30

Kedy: 10:00 – 12:30

Čo na Vás čaká: Získajte viac informácií
o výskumnej mobilite prostredníctvom
služieb EURAXESS. Zistite ako uverejniť svoj
životopis na portáli EURAXESS Jobs
a vyhľadať výskumnú pozíciu/grant.
Odfotografujte sa a získajte profesionálnu
fotografiu do vášho životopisu aj vlastnú
pohľadnicu z podujatia.
Získajte ceny: prvých 15 návštevníkov získa
drobné ceny. Všetci účastníci sa budú môcť
zapojiť do zlosovania o profesionálne
kariérne školenie financované Európskou
komisiou.

Kde: Slovenská akadémia vied, Dúbravská
cesta 9, Bratislava, veľká aula

Kde: Centrum vedecko-technických
informácií SR, Lamačská cesta 8/A,
Bratislava

Čo na Vás čaká: Získajte odpovede na
otázky kde hľadať štipendiá/výskumné
ponuky, ako plánovať mobilitu, na čo
nezabudnúť a čo očakávať pri jej realizácii.
Dozviete sa viac aj o tom, ako sa uchádzať
o individuálne štipendium Marie Curie.
O svoje skúsenosti sa podelia slovenskí aj
zahraniční výskumníci. Praktické informácie
Vám sprostredkujú pracovníci siete
EURAXESS Slovensko. Podujatie je určené
predovšetkým doktorandom, mladým
výskumníkom, pracovníkom v oblasti
podpory výskumu a vývoja.

Čo na Vás čaká: V rámci podujatia odznejú
prezentácie o aktivitách a kľúčových témach
pôsobenia siete EURAXESS na Slovensku
ako európska Charta a Kódex,
transparentný nábor výskumníkov a
podmienky prijímania zahraničných
výskumníkov na Slovensku. Na podujatí
vystúpia zástupcovia Zastúpenia EK na
Slovensku, MŠVVaŠ SR, SAIA, n. o., SAV,
SRK, CVTI, Žilinskej univerzity v Žiline (ERA
Chair) a podnikateľského sektora. Podujatie
je určené pracovníkom v oblasti podpory
výskumu a vývoja.

Aktuálne informácie sledujte na:
www.facebook.com/euraxess.sk,
www.facebook.com/EURAXESS.OnTour
www.euraxess.sk

Partneri

Kde: parkovisko pri internátoch,
Vysokoškolské mesto Ľ. Štúra - Mlyny UK

