
16:00-17:00  Młodzi naukowcy Uniwersytetu Europejskiego – wykłady dla doktorantów  
oraz młodych naukowców konsorcjum EURECA-PRO
   Aktualne wyzwania na arenie międzynarodowej; umiejętności i kompetencje 
    młodych naukowców
    Otwarta nauka dla młodych naukowców
    Przedsiębiorczość na uczelni – perspektywy dla młodych naukowców
    Oferta współpracy z EURECA-PRO: komunikacja, wspólne badania, projekty

14:00-16:00 Studia na Uniwersytecie Europejskim – o kształceniu zorientowanym 
projektowo 

Poniedziałek, 04.10.2021 r. 
13:00-14:00 Oficjalne otwarcie EURECA-PRO Week na Politechnice Śląskiej 

Czym jest Uniwersytet Europejski? 
Cele, zadania, perspektywy oraz szanse dla studentów, doktorantów, naukowców 
i pracowników Politechniki Śląskiej 

14:00-15:30 Q&A – zapytaj o EURECA-PRO!

EURECA-PRO Week
4-8 października 2021 rok

www.eurecapro.eu

Język: angielski
Forma: online

www.eurecapro.eu

Wtorek, 05.10.2021 r. 

14:00-15:30  „Dla rozwoju własnego i Innych”. Trening kompetencji międzykulturowych 
dla pracowników administracji akademickiej

Język: polski
Forma: online
Na zajęcia obowiązuje rejestracja. Liczba uczestników warsztatów: 20

Język: angielski
Forma: online

Język: angielski
Forma: online

Język: angielski
Forma: online

Link do spotkania 

Prezentacja partnerów konsorcjum EURECA-PRO 

FORMULARZ REJESTRACYJNY 

Link do spotkania 

FORMULARZ REJESTRACYJNY 

Od pomysłu do wynalazku – case studies projektów realizowanych w ramach PBL
    Spotkanie dla studentów, naukowców oraz partnerów konsorcjum EURECA PRO 
    poświęcone Project Based Learning

TRANSMISJA NA KANALE YOUTUBE 
POLITECHNIKI ŚLĄSKIEJ

https://zoom.us/j/92037692640?pwd=VnBPMXN4M0JBS3Izb3ZRNFlkekJwdz09
https://www.polsl.pl/rjo7-cpn/formularz-rejestracyjny-trening-kompetencji-miedzykulturowych-dla-pracownikow-administracji-akademickiej/
https://zoom.us/j/95463502867?pwd=aUNtdGFUTjRySmYzb0Y4TUF6eWVWdz09
https://www.polsl.pl/rjo7-cpn/eureca-pro-early-career-researchers-meeting/
https://www.youtube.com/watch?v=4UyBuMvBi9k&list=PLmggdEoQUeku75d3UPYf7HZArchzSPG4I&index=2


Czwartek, 07.10.2021 r. 
15:00-17:00  Spotkanie poświęcone EIT RawMaterials
     EIT RawMaterials: Społeczność wiedzy i innowacji  Europejskiego Instytutu Innowacji 
      i Technologii (misja, działalność oraz partnerzy)
      Szanse w obszarze edukacji i nabory wniosków
      Historia sukcesów – przykłady współpracy z EIT RawMaterials 
      Sesja Q&A 

Środa, 06.10.2021 r.

09:00-17:00 Pierwsza Konferencja EURECA-PRO poświęcona zrównoważonej konsumpcji  
  i zrównoważonej produkcji 

Wtorek, 05.10.2021 r. 
16:00-17:00  Warsztaty kulturowo-językowe dla studentów
  Do wyboru 4 grupy warsztatowe:
      Język niemiecki „Oktoberfest – niemiecki festyn ludowy”
     Język angielski „Fun facts about Great Britain” 
      Język hiszpański „Co to jest Aconcagua, 
                  czyli co wiemy o krajach hiszpańskojęzycznych?” 
      Język polski jako obcy „Polski w pigułce”

www.eurecapro.eu

Forma: online
Na zajęcia obowiązuje rejestracja. Liczba uczestników warsztatów: 10

Język: angielski
Forma: online

Język: angielski
Forma: online

Piątek, 08.10.2021 r. 
09:00-13:00 Warsztaty dla uczniów szkoły podstawowej z zakresu ochrony środowiska 
  i ekologii
Język: polski
Forma: stacjonarna

www.eurecapro.eu www.eurecapro.eu

Rozpoczęcie międzynarodowego konkursu 
fotograficznego pod hasłem „Eco z EURECĄ”
Inicjatywa skierowana do uczniów szkół podstawowych 
oraz ponadpodstawowych

FORMULARZ REJESTRACYJNY 

FORMULARZ REJESTRACYJNY 

FORMULARZ REJESTRACYJNY 

FORMULARZ REJESTRACYJNY 

FORMULARZ REJESTRACYJNY 

EURECA-PRO Week
4-8 października 2021 rok

Link do spotkania 

https://www.polsl.pl/rjo7-cpn/formularz-rejestracyjny-warsztaty-kulturowo-jezykowe-jezyk-niemiecki/
https://www.polsl.pl/rjo7-cpn/formularz-rejestracyjny-warsztaty-kulturowo-jezykowe-jezyk-angielski/
https://www.polsl.pl/rjo7-cpn/formularz-rejestracyjny-warsztaty-kulturowo-jezykowe-jezyk-hiszpanski/
https://www.polsl.pl/rjo7-cpn/formularz-rejestracyjny-na-warsztaty-kulturowo-jezykowe-z-jezyka-polskiego-jako-obcego/
https://www.eurecapro.eu/eureca-pro-conference-on-responsible-production-and-consumption/
https://zoom.us/j/96560696433?pwd=bGsxYWptQmw0QXp2ZFVkM1M5a1JrZz09



