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 Cele projektu
Niniejszy projekt ma na celu pogłębienie
dotychczasowych wspólnych przedsięwzięć,
wzbogacenie oferty w zakresie informacji oraz
udostępnienie
możliwości
studiowania
studentom w czeskiej, niemieckiej i polskiej
części ERN.

 Grupa docelowa
Działania projektu skierowane są w
szczególności do studentów z czeskiej,
niemieckiej i polskiej części ERN, ale będą
również korzyścią dla dydaktyków i
fachowców
współpracujących
z tymi
uczelniami.
W ramach projektu odbędzie się spotkanie
rektorów oraz prorektorów partnerskich
uczelni zrzeszonych w Akademickim Centrum
Koordynacyjnym (ACC). W charakterze gości
w konferencji wezmą udział również politycy
samorządowi oraz przedstawiciele instytucji
euroregionalnych.
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 Przebieg projektu
Niniejszy projekt składa się z trzech części.
1. Analiza szans absolwentów studiów
doktoranckich na rynku pracy w ERN – ta
część stanowi uzupełnienie badań ankietowych
oraz
analizy
zagadnienia,
jakie
przeprowadzano w polskiej i czeskiej części
ERN.
2. Stworzenie prezentacji internetowej nt.
możliwości studiowania na uczelniach ERN
- ten element służy do poprawy możliwości w
zakresie rekrutacji studentów oraz zwiększenia
dostępu do informacji nt. możliwości
studiowania na uczelniach wyższych we
wszystkich cześciach ERN.
3. Organizacja konferencji pn. „Sieć
studiów akademickich w Euroregionie
Nysa“ – działanie to jest podsumowaniem
całego projektu, mającym na celu omówienie
dotychczasowych rezultatów oraz określenie
przyszłych priorytetów współpracy uczelni
wyższych w ERN.
Czas trwania projektu:
1. 9. 2009 - 31 . 08. 2010.

Gdzie nas znaleźć:
Akademickie Centrum Koordynacyjne w ERN
(ACC) mieści się w budynku "S" Uniwersytetu
Technicznego w Libercu, ul. Sokolská 8, 461 17,
Liberec 1.

Informacje dot. przygotowania i realizacji
projektu: http://acc-ern.tul.cz/

