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• Cíle projektu
Cílem projektu je vytvořit nástroje pro
zprostředkování aktuálních informací a rychlý
přístup k nim a přispět tak ke zvýšení
informovanosti mezi partnerskými institucemi
v ERN.
Celem projektu jest stworzenie instrumentu
umożliwiającego przekazywanie aktualnych
informacji oraz szybki dostęp do nich, dzięki
czemu zwiększy się zakres informacji
posiadanych przez instytucje partnerskie w
ERN.

• Cílová skupina
Cílovou skupinou projektu jsou vědeckopedagogičtí
pracovníci
vysokých
škol
v ERN a jejich studenti a doktorandi.
Obsahem projektu jsou aktivity vedoucí ke
zvýšení informovanosti mezi partnerskými
institucemi v ERN a výměn a zkušeností mezi
projektovými partnery.

• Aktivity projektu
 Vytvoření informačního portálu
 Společné vydání mezinárodního
periodika ACC JOURNAL

 Setkávání pedagogů, studentů a

doktorandů vysokých škol v ERN

Součástí projektu je uspořádání jednodenního
mezinárodní vědeckého konzilia a prezidia
v Jelení Hoře (červen, listopad 2009), kde se
sejdou zástupci všech partnerských institucí,
koordinátoři a členové odborných pracovních
sekcí.
Informace a materiály zveřejněné na portálu
budou k dispozici v češtině, polštině, němčině
a angličtině.

Kde nás najdete:
Akademické koordinační středisko v ERN
(ACC) sídlí v budově „S“ Technické univerzity
v Liberci, Sokolská 8, 461 17, Liberec 1.
Další informace o projektu a jeho realizaci:
http://acc-ern.tul.cz/

