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 Cíle projektu
Tento projekt je zaměřen na vzdělávací
činnost,
která
je
určena
především
vysokoškolským studentům z české a německé
části ERN, ale i zainteresovaným z řad
veřejnosti na obou stranách hranice.
Účast akademického prostředí a odborníků na
obou stranách hranice (Technická univerzita v
Liberci, Internationales Hochschulinstitut
Zittau [IHI], Hochschule Zittau/ Görlitz) jsou
ideální základnou pro vytvoření odborného
diskusního fóra, které předá nejaktuálnější
poznatky a výsledky současné vědy mladé
generaci – studentům.

 Cílová skupina
Projektu se zúčastní vysokoškolští studenti z
české a německé části ERN, tedy budoucí
management ERN. Jako hosté jsou na semináři
vítáni i studenti a jejich pedagogové z
partnerských vysokých škol v polské části
ERN, kterým bude účast na seminářích a
exkurzích
taktéž
nabídnuta,
jakož
i
zainteresovaná veřejnost.

 Průběh projektu
Teoretickou část projektu tvoří semináře.
První seminář (duben 2010) bude vstupní a
zprostředkuje spíše obecné souvislosti dané
problematiky, druhá část (květen 2010) bude
chápána jako navazující, nabídne pokračování
a bude se zabývat již velmi odbornými tématy.
Mezi oběma semináři bude logická souvislost a
návaznost, neznamená to ovšem, že by účast na
druhém
semináři
byla
podmíněna
absolvováním prvního semináře.
Praktickou část projektu tvoří odborné
exkurze. Bude se jednat o uspořádání exkurzí
přímo do terénu, kde se účastníci seznámí
s konkrétními zdroji ekologické energie a s
konkrétními podmínkami pěstování biomasy a
RRD.
Další součástí projektu je vydání informační
brožury, která bude obsahovat doplňující
textový a obrazový materiál. Absolventi
seminářů tak získají ucelenou učební pomůcku,
která rozšíří nabídku jejich studijních oborů.
Doba realizace projektu: 1. 1. - 30. 6. 2010.

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

