Πρόσκληση στην ειδική εκδήλωση του Euraxess Roadshow

Αξιότιμες/οι κυρίες/ κύριοι,

Με αφορμή την επίσκεψη του Euraxess Roadshow το Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων σας
προσκαλεί στην ειδική εκδήλωση “
Η
σταδιοδρομία των ερευνητών μέσα από την Ευρωπαϊκή Χάρτα & τον Κώδικα
Δεοντολογίας στον Ευρωπαϊκό χώρο Έρευνας
” , η οποία θα πραγματοποιηθεί την
Δευτέρα 19 Οκτωβρίου 2015, ώρα 12.00 – 16.30
στο
Αμφιθέατρο της Κεντρικής Βιβλιοθήκης Πανεπιστημίου Ιωαννίνων
.

Το δίκτυο EURAXESS είναι μια μοναδική πρωτοβουλία του Ευρωπαϊκού Χώρου Έρευνας
(ERA) που παρέχει πρόσβαση σε ένα πλήρες εύρος πληροφοριών και υπηρεσιών
υποστήριξης για Ευρωπαίους και μη Ερευνητές, που επιθυμούν να ακολουθήσουν ερευνητική
σταδιοδρομία στην Ευρώπη. Το δίκτυο EURAXESS είναι μια πανευρωπαϊκή πρωτοβουλία,
στην οποία αυτή τη στιγμή συμμετέχουν 40 Ευρωπαϊκές χώρες. Το
Ε
λληνικό Δίκτυο EURAXESS
αποτελεί ιδιαίτερα ενεργό μέλος του ευρύτερου δικτύου και συνίσταται από
14 κόμβους
, ένας εκ των οποίων
είναι το Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων
.

Η συμμετοχή σας στην εκδήλωση θα έχει ως αποτέλεσμα
- Την ενημέρωση για τις πολιτικές και τα εργαλεία της ΕΕ που αφορούν στη
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σταδιοδρομία και στην κινητικότητα των επιστημόνων στην Ευρώπη:
πρωτοβουλία
EURAXESS
- Την ενημέρωση για τις προσφερόμενες υπηρεσίες και τα εργαλεία του EURAXESS
που επικεντρώνουν στην επίλυση εμποδίων στην κινητικότητα, στην αναβάθμιση των
συνθηκών εργασίας των ερευνητών (Χάρτα & Κώδικας), στη δικτυακή πύλη για την
ανάρτηση θέσεων εργασίας σε πανευρωπαϊκό επίπεδο, κτλ.
- Την ενημέρωση για την προετοιμασία και οργάνωση συγγραφής μιας
ερευνητικής πρότασης Horizon 2020
. Ειδικότερα θα
παρουσιαστούν οι κυριότερες προσκλήσεις και προγράμματα, τα εργαλεία αναζήτησης
προσκλήσεων και εταίρων, οι βασικές έννοιες και ορολογία, τα στάδια προετοιμασίας και
συγγραφής μιας πρότασης και τέλος ο τρόπος υποβολής της.

Για την πληρέστερη ενημέρωσή σας ανατρέξτε στα παρακάτω αρχεία:

1. Πρόσκληση για το Euraxess Roadshow
2. Πρόγραμμα ης ειδικής εκδήλωσης “Η σταδιοδρομία των ερευνητών μέσα από την
Ευρωπαϊκή Χάρτα &amp; τον Κώδικα Δεοντολογίας στον Ευρωπαϊκό χώρο Έρευνας”
3. Ενημερωτικό έντυπο για τη Χάρτα &amp; τον Κώδικα (Χ&amp;Κ)
4. Δελτίο Συμμετοχής στην εκδήλωση και τα Εργαστήρια &nbsp;

Παρακαλούμε για την επιβεβαίωση της συμμετοχής σας μέχρι την Πέμπτη 15
Οκτωβρίου 2015
αποστέλλoντας το Δελτίο Συμμετοχής στην ηλ. δ/νση:
euraxess@uoi.gr
.

,

Σχετικοί Σύνδεσμοι: Euraxess Services Centre - Πανεπιστήμιο Ιωαννίνω ν, Ελληνικό Δίκτυο
EURAXESS
, Ευ
ρωπαϊκό Δίκτυο EURAXESS
,
EURAXESS Roadshow (facebook page)
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