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• Cele projektu 

 
 
Celem projektu jest stworzenie instrumentu 
umoŜliwiającego przekazywanie aktualnych 
informacji oraz ich szybkiej dostępności, 
dzięki czemu zwiększy się zakres informacji 
posiadanych przez instytucje partnerskie w 
ERN. 
 
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.  
 
 

• Grupa docelowa 
 
Grupę docelową projektu stanowią pracownicy 
naukowo-dydaktyczni uczelni wyŜszych w 
ERN oraz ich studenci i doktoranci. 
 
Przedmiotem projektu są działania 
prowadzące do podniesienia zakresu 
informacji posiadanych przez instytucje 
partnerskie w ERN oraz wymiana doświadczeń 
pomiędzy partnerami projektu.  

 

• Działania projektu 
 
 
���� Stworzenie portalu informacyjnego 

 
���� Wspólne wydanie wydawnictwa 

międzynarodowego ACC JOURNAL 
 

���� Spotkania dydaktyków, studentów 
    i doktorantów uczelni wyŜszych 
    w ERN  
 
 
 
 
Projekt obejmuje równieŜ organizację 
jednodniowego międzynarodowego 
konsylium naukowego oraz prezydium w 
Jeleniej Górze (czerwiec, listopad 2009), w 
którym wezmą udział przedstawiciele 
wszystkich partnerskich instytucji, 
koordynatorzy i członkowie specjalistycznych 
sekcji roboczych. 
 
Informacje i materiały umieszczone na portalu 
będą do dyspozycji w języku czeskim, 
polskim, niemieckim i angielskim.  

 
     
 
 

 
 
 
 
Gdzie moŜna nas znaleźć:  
Akademickie Centrum Koordynacyjne w  ERN 
(ACC) mieści się w budynku "S" 
Uniwersytetu Technicznego w Libercu, 
ul. Sokolská 8, 461 17, Liberec 1. 
 
 
Więcej informacji nt. projektu i jego realizacji: 
http://acc-ern.tul.cz/ 


