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 Cíle projektu
Tento projekt je zaměřen na prohloubení
dosavadních společných aktivit, rozšíření
nabídky informací a zprostředkování studijních
možností vysokoškolským studentům z české,
německé a polské části ERN.

 Cílová skupina
Aktivity projektu jsou zaměřeny především na
vysokoškolské studenty z české, německé a
polské části ERN, ale budou přínosem i pro
pedagogy a odborné spolupracovníky těchto
vysokých škol.
V rámci projektu se uskuteční setkání rektorů a
prorektorů partnerských vysokých škol
sdružených v Akademickém koordinačním
středisku (ACC), jako hosté se konference
zúčastní i komunální politici a zástupci
euroregionálních institucí.
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 Průběh projektu
Tento projekt sestává ze tří projektových částí.
1. Studie k šancím absolventů doktorského
studia na pracovním trhu ERN – tato část je
doplněním dotazníkové akce a analýzy
problematiky, která byla již řešena v polské a
české části ERN.
2. Zpracování webové prezentace ke
studijním možnostem na vysokých školách
v ERN - slouží ke zlepšení studijních
náborových možností a informovanosti o
možnostech studia na vysokoškolských
institucích ve všech částech ERN.
3. Uspořádání konference na téma "Síť
vysokoškolského studia v Euroregionu Nisa"
– tato část završuje celý projekt a je opatřením
pro bilanci dosavadních výsledků a stanovení
budoucích priorit spolupráce vysokých škol
v ERN.
Trvání projektu: 1. 9. 2009 – 31. 8. 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/

