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Strada Vasile Lupu, asfaltata. ...
Incepute acum mai bine de 3 ani, lucrarile de
modernizare a liniilor de tramvai si a infrastructurii
stradale s-au blocat si din cauza Primariei, dar si
din cauza constructorului – firma greceasca
Themely. Cu chiu cu vai, firma a inlocuit linii ...

Anunt de atribuire

Spargere la Grupul
Scolar 'Anghel Salign
...
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Proiect transfrontalier la Universitatea Cuza
Alexandra Vasiliu

21:33 (luni 06 Iun 2011)

Universitatea “Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi, prin Centrul de Studii Europene, în parteneriat cu
Academia de Studii Economice din Chişnău, şi cu Universitatea Națională “Yuriy Fedkovych” din Cernăuţi
lanseaza proiectului Cross-border educational exhanges in European studies – favorable framework in
the diminishing of the border effects at the eastern frontier of the EU, finanţat de Uniunea Europeană
prin Programul Operațional Comun Romania-Ucraina-Republica Moldova 2007-2013, Prioritatea 3. “
Promovarea activitatilor people to people”, Măsura 3.2. Schimburi culturale, sociale si in domeniul
educatiei. Obiectivul general al proiectului îl constituie dezvoltarea schimburilor educaționale
tarnsfrontaliere în studii europene ca premisă de bază a promovării unui proces de convergență a
sistemelor de educație terțiară în țările vecine și de diminuare a efectelor de graniță la frontiera de est a
UE. Durata proiectului este de 18 luni. Grupul ţintă este format din studenţii celor trei Universităţi,
aproximativ 350 de studenți din domeniul științelor socio-umane, 40-50 tineri cercetători (doctoranzi sau
post-doctoranzi), 60-70 de profesori. Bugetul proiectului este de 164.582,64 de euro, din care grantul
oferit de Uniunea Europeană reprezintă 148.082,64 de euro.
ALTE STIRI PE ACEEASI TEMA
19:44 - Studentii de la Cuza au strans 200 saci cu gunoaie de pe partia de schi

Peste 300 de persoane s-au reunit sambata la baza partiei de schi Copou şi au ecologizat pădurea Şorogari in cadrul
acţiunii "Ecologhează-te!”, parte din proiectul Zilelor Voluntariatului la UAIC. Timp de două ore, studenți, profesori și
angajați ai Universității "Alexandru Ioan Cuz ...
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21:34 - Strada Vasile Lupu, asfaltata... la ...
Incepute acum mai bine de 3 ani, lucrarile de
modernizare a liniilor de tramvai si a infrastructurii ...
21:29 - Salariile iesenilor, printre cele m ...
Salariile iesenilor scad de la o luna la alta si, mai grav,
sunt din ce in ce mai mici in comparativ ...
21:26 - Mentiune pentru elevii de la Liceul ...
La ediţia din acest an a concursului naţional "Cultură şi
civilizaţie romanească”, care ...
21:24 - 15 iunie, termenul limita pentru so ...
Iesenii care cresc oi sau capre mai pot pot solicita Plata
Naţională Directă Complementară pentr ...
21:17 - Anunt de atribuire
TITLUL PROIECTULUI: ECHIPAMENTE PERFORMANTE
PENTRU SERVICII DE RECUPERARE MEDICALA 1. Număr de
...
TOA TE STIRILE

18:51 - Elevii, invitati la 'Cuza' sa masoare radioactivitatea

In perioada 15-17 aprilie, elevii ieşeni sunt aşteptaţi să participe la targul educaţional al Universităţii "Alexandru Ioan
Cuza”. La "Zilele Porţilor Deschise”, elevii din anii terminali, dar nu numai ei, ci si toti cei care vor dori sa devina
studenti incepand cu octombrie 20 ...

20:23 - Burse de 1.000 de euro pe luna pentru cercetare postdoctorala

Universitatea "Alexandru Ioan Cuza” din Iași, impreună cu universitățile partenere organizează, organizeaza in
perioada 5 aprilie - 29 mai a doua sesiune de selecţie pentru acordarea burselor de cercetare postdoctorală in cadrul
proiectului "Reţea transnaţională de management integra ...

17:54 - Admiterea la 'Cuza', in perioada 11-19 iulie
In acest an, concursul de admitere la Universitatea "Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi se va desfăşura in două sesiuni –
prima va fi in luna iulie, iar cea de-a doua in luna septembrie. La prima sesiune, in perioada 11 – 16 iulie va fi
inscrierea candidaţilor, iar intre 17 si 19 i ...

18:10 - Universitatea Cuza, inclusa intr-un proiect de peste 20 de milioane de lei

Ministerul Educatiei, Cercetarii, Tineretului şi Sportului (MECTS), impreuna cu Universitatea "Alexandru Ioan Cuza”
din Iaşi, Universitatea de Vest din Timişoara, Universitatea Babeş Bolyai din Cluj-Napoca, Novensys Corporation,
Gold Agama Consulting, Uniunea Nationala a Studentilor din Ro ...

18:24 - UAIC, partener intr-un proiect ce vizeaza restructurarea invatamantului superior

Reprezentanţii Universităţii "Alexandru Ioan Cuza” (UAIC) din Iaşi, in parteneriat cu Academia de Studii Economice
din Bucureşti, Universitatea de Vest din Timişoara, Universitatea Bucureşti, Universitatea Babeş-Bolyai din ClujNapoca lansează proiectul "Comunitate universitară pentr ...
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Nici un comentariu pentru acest articol.
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Ronaldo: Vreau să trăiesc la inte ...
ADAUGA UN COMENTARIU

Atacantul brazilian Ronaldo, care se va retrage la meciul
amical cu România, a declarat că nu treb ...

Juventus a iniţiat procedurile de ...
Nume:
Comentariu:

Clubul Juventus Torino a anunţat, luni seară, pe site-ul
oficial, că iniţiat procedurile de apă ...

Nokia, in cadere
Fitch Ratings a coborat ieri ratingul pentru datoriile pe
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termen lung ale producătorului finlandez ...
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Atentat in centrul Chisinaului
O maşină cu numere de inmatriculare ruseşti a explodat
ieri in centrul Chişinăului, iar in urma ...

trimite

Salariile iesenilor, printre cele m ...
Salariile iesenilor scad de la o luna la alta si, mai grav,
sunt din ce in ce mai mici in comparativ ...
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