Nové vydání příručky Možnosti financování česko-německých výměn mládeže
Tandem - Za mnoho let své existence již skoro legendární příručka "Možnosti financování
česko-německých výměn mládeže" se dočkala další aktualizace. V příručce se dozvíte o zdrojích
využitelných pro česko-německou spolupráci mládeže, ale i mnoho dalšího. Více na
http://www.tandem.adam.cz/sekce/sdruzeni/finance
Jazykový kurz v Tübingenu zdarma
IJAB nabízí českým zájemkyním a zájemcům možnost zúčastnit se mezinárodního jazykového
kurzu "Německý jazyk pro pracovníky s mládeží", který proběhne 7. května - 4. června 2011 v
Tübingenu. Určeno pouze začátečníkům. http://tandem.adam.cz/aktuality/jedinecna-moznostzucastnit-se-jazykoveho-kurzu-v-tubingenu
2nd University Scholars Leadership Symposium from August 1 to 7, 2010 in Pattaya,
Thailand
The Symposium allows young leaders the opportunity to understand more about the global
humanitarian need, to learn how to organize a humanitarian relief and be challenged in their
worldview. http://www.universityscholars.org.uk
Vzdělávání dospělých s programem Grundtvig - seminář - Plzeň Eurocentrum
KDY: pondělí, 21. března 2011, 14:00 - 15:30
KDE: Krajský úřad Plzeňského kraje, Škroupova 18, Plzeň - zastupitelský sál (1. patro)
Přednášející: Mgr. Petra E. Krňanská (Dům zahraničních služeb, Národní agentura pro evropské
vzdělávací programy, program Grundtvig)
Program Grundtvig je otevřený všem institucím, organizacím a asociacím působícím v oblasti
vzdělávání dospělých nebo celoživotního učení. Více informací o semináři a online registrační
formulář naleznete na http://www.euroskop.cz/8365/2304/sekce/akce/vzdelavani-dospelych-sprogramem-grundtvig-odborny-seminar/
Zájemci se mohou registrovat na seminář nejpozději do 20. března 2011 na email
eurocentrum.plzen@euroskop.cz
NATO Internship Programme
Uzávěrka přihlášek 28.4.2011
Více informací na http://www.act.nato.int/organization/employment/internship-programme
Veletrh pracovních příležitostí v Plzni
Lokální centrum mezinárodní studentské organizace IAESTE při ZČU v Plzni a Stavovská unie
studentů ZČU v Plzni pořádají ve středu 23. března 2011 další ročník Veletrhu pracovních
příležitostí. Veletrh se uskuteční v univerzitním areálu na Borech v Plzni od 10:00 do 16:00.
Akce je určena hlavně studentům a absolventům technických a ekonomických fakult.
Personalisté a manažeři významných českých i zahraničních firem seznámí studenty s
možnostmi zaměstnání při osobních konzultacích a prostřednictvím vlastních prezentací
jednotlivých firem. Kontakty lze využít i v rámci praktických stáží studentů a absolventů ZČU,
které jsou grantově a smluvně podpořeny programy EU (Erasmus a Leonardo).
Konference „Věda bez hranic: pracovní pozice ve vědě a výzkumu
Konferenci pořádá Středisko společných činností AV ČR, v.v.i. v rámci realizovaného projektu
EURAXESS T.O.P. pod záštitou Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR. Záměrem
konference je představit výzkumným institucím a průmyslovým subjektům internetový portál
Euraxess umožňující zadávání i vyhledávání volných pracovních míst ve vědě a výzkumu v
České republice (EURAXESS Jobs Portal).
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Å9ĕGDEH]KUDQLF pUDFRYQtSR]LFHYHYĕGĕDYø]NXPX´
Praha, 5. dubna 2011, Hotel YaVPLQ3ROLWLFNøFKYĕ]ğĭ
09:30²10:00

Registrace ~ĆDVWQtNĭ

10:00²10:10

1DGĕçGD:LW]DQ\RYi(OGERUPH]LQiURGQtVSROXSUiFHYHYø]NXPXa YøYRML, 0ä07
=DKiMHQtNRQIHUHQFH~vodQtVORYR

10:10²10:30

Stefania Bettini *HQHUiOQtĥHGLWHOVWYt(YURSVNp komise SURYĕGXYø]NXPDLQRYDFH)
3ĥHGVWDYHQtHYURSVNpKR(85$;(66SRUWiOXVH]DPĕĥHQtPQD-REVSRUWiO

10:30²10:50

Julia Tschelaut (Ministerstvo SURYĕGXDYø]NXP, Rakousko)
=DKUDQLĆQt]NXåHQRVW

10:50²11:10

Coffee break

11:10²11:30

Vesna Babaja ((85$;(66&HQWUXP=iKĥHE&KRUYDWVNR)
=DKUDQLĆQt]NXåHQRVW

11:30²12:00

2QGĥHM'DQLHO (EURAXESS Centrum Brno, JCMM)
EURAXESS Jobs ² ~ĆHOD]SĭVREY\XçtYiQt-REVSRUWiOX

12:00²12:15

Diskuze

12:15²13:15

2EĕG

13:15²13:45

-LĥLQD)U\ĆRYi(OGERUPH]LQiURGQtVSROXSUiFHYHYø]NXPXDYøYRML0ä07)
3ĥHGVWDYHQtDNWLYLWSUR]DWUDNWLYQĕQtYø]NXPQpKRSURVWĥHGt

13:45²14:15

0DUNpWD'ROHçDORYi (85$;(66&HQWUXP3UDKD66ą$9ą5YYL
(85$;(66VtīąHVNiUHSXEOLND² SĥHGVWDYHQtQDEt]HQøFKVOXçHE

14:15²14:35

Coffee break

14:35²15:00

9LNWyULD%RGQiURYi (EURAXESS Centrum Praha66ą$9ą5v.v.i.)
E*CARE ² QiURGQt]SUiYDRWUHQGHFKDSUREOpPHFKv REODVWLPRELOLW\DNDULpUQtKR
SRVWXSXYø]NXPQøFKSUDFRYQtNĭ

15:00²15:25

Videokonference s (7+&XU\FKäYøFDUVNR
NiURGQtWUHQG\DSUREOpP\Y oblasti mobility

15:25²16:00

Diskuze | ZiYĕUNRQIHUHQFH

.RQIHUHQFHMHEH]SODWQi. %ĕKHPNRQIHUHQFHje ]DMLåWĕQRWOXPRĆHQtGR/z ĆHåWLQ\ z/do DQJOLĆWLQ\.
5HJLVWUDFHRWHYĥHQDGR5HJLVWUDĆQtIRUPXOiĥSRVtOHMWHQDDGUHVXsebestik@ssc.cas.cz.
Z GĭYRGXkapacity NRQIHUHQĆQtFKSURVWRU RPH]HQpQDRVREmohou PtWQDNRQIHUeQFLSĥtVWXS
SRX]HUHJLVWURYDQtKRVWp
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Stefania Bettini MLçGHYĕW let pracuje v (YURSVNpNRPLVL na *HQHUiOQtPĥHGLWHOVWYtSURYĕGXYø]NXP
a inovace. V VRXĆDVQp GREĕ VH Y UiPFL VYp DJHQG\ SĥL (YURSVNp NRPLVL ]DEøYi YøYRMHP D ĥt]HQtP
SRUWiOX(85$;(66² 9ĕGFLY pohybu.

Julia Tschelaut v roce 2006 QDVWRXSLODQDUDNRXVNp6SRONRYpPLQLVWHUVWYR pro YĕGX a Yø]NXP jako
SURMHNWRYø DVLVWHQW ]DPĕĥHQø QD SURMHNW\ ] REODVWL PRELOLW\ YĕGFĭ 1D ĤHGLWHOVWYt SUR YĕGHFNø
Yø]NXP D PH]LQiURGQt Y]WDK\ ]SUDFRYiYi QiURGQt VWUDWHJLH SUR REODVW OLGVNøFK ]GURMĭ YH YĕGĕ D
Yø]NXPXDNRRUGLQXMHUDNRXVNRXVtī(85$;(662GURNXMH-XOLD7VFKHODXWQiURGQtPGHOHJiWHP
YĤtGtFtVNXSLQĕSUROLGVNp]GURMHDPRELOLWX

Vesna Babaja SUDFXMHY$JHQWXĥHSURPRELOLWXDHYURSVNpSURJUDP\NGHVH]DEøYi]HMPpQDĥt]HQtP
projektu I-6((0RE QD QiURGQt ~URYQL &tOHP SURMHNWX je RGVWUDQLW SĥHNiçN\ pro mezisektorovou
mobilitu v ]HPtFK MLKRYøFKRGQt (YURSy. Od roku 2009 WDNp SUDFXMH v EURAXESS Centru v =iKĥHEX,
kde je ]RGSRYĕGQi]DQDYD]RYiQtVSROXSUiFH s SUĭP\VORYøPVHNWRUHP a ]iURYHğ je DGPLQLVWUiWRUNRX
SRUWiOX.

^ƚƎĞĚŝƐŬŽƐƉŽůĞēŶǉĐŚēŝŶŶŽƐƚşsZ͕ǀ͘ǀ͘ŝ͘

Hotel Yasmin3ROLWLFNøch Yĕ]ğĭ3UDKD

