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CO?
Trial Focus Group

DLA KOGO?
Dla pracowników naukowych
i studentów UG

Inicjatywa powinna skupiać dwie grupy liczące od 6
do 10 osób. W projekcie mogą wziąć udział
naukowcy z doświadczeniem w nauczaniu i
włączaniu studentów studiów licencjackich lub
magisterskich do badań naukowych oraz studenci,
którzy mieli doświadczenie w prowadzeniu badań
podczas kształcenia lub ci, którzy są obecnie
zapisani na kurs z metodologii badań. Celem jest
nagranie 3 spotkań prowadzonych w języku
angielskim, a następnie analiza transkryptu
podczas spotkania konsorcjum SEA-EU.

student startups stup!
POWOŁANIE JURY NA UG - ETAP
WEWNĘTRZNY

KIEDY?
kwiecień 2021-czerwiec 2022

ZGŁOSZENIA
Do 29 marca

JAK DOŁĄCZYĆ?
Przesłać listę chętnych na adres
sea-eu@ug.edu.pl

CO?
STup! 2021 Student Startups

DLA KOGO?
Dla studentów UG

STup! 2021 to międzynarodowy konkurs dla
startupów uniwersyteckich SEA-EU. Najlepsze
projekty będą walczyć o nagrodę „Best University
Startup 2021” i możliwość prezentacji na World
Business Angels Investment Forum 2021 w
Stambule (WBAF). W pierwszym etapie szukamy 3
członków jury będących pracownikami UG, którzy
spośród zgłoszeń nadesłanych przez studentów
wybiorą 3 reprezentantów Uniwersytetu
Gdańskiego. Zgłoszenia do jury przyjmujemy
mailowo do 29 marca.

Call for proposals
FUNDING COLLABORATIVE RESEARCH AND
INNOVATIONS

KIEDY?
Wybór reprezentantów spośród
studentów UG do 12 kwietnia

ZGŁOSZENIA
Zgłoszenia członków jury do 29 marca

JAK DOŁĄCZYĆ DO JURY?
Wysłać maila na adres
sea-eu@ug.edu.pl

CO?
Funding collaborative research
and innovations

DLA KOGO?
Dla pracowników naukowych UG

Uniwersytet w Splicie zaprasza do współpracy przy
wspólnych badaniach w ramach sojuszu SEA-EU,
które mogą być dofinansowane przez chorwackie
Ministerstwo Nauki i Edukacji. Zgłoszone projekty
badawcze powinny odzwierciedlać misję SEA-EU i
angażować naukowców lub badaczy z
Uniwersytetu w Splicie i co najmniej jednej
instytucji z SEA-EU. W celu nawiązania współpracy
zapraszamy do kontaktu z pracownikami UNIST
przez aplikację SEA-EU lub bazę Research potential
of SEA-EU.

CZYM JEST SEA-EU?
Uniwersytet Europejski University of the Seas, SEA EU, to sojusz 6 europejskich i nadmorskich uczelni z Gdańska,
Kadyksu, Brestu, Kilonii, Splitu oraz Malty. Naszą wizją jest stworzenie międzynarodowego, wieloetnicznego,
wielojęzycznego i interdyscyplinarnego Uniwersytetu Europejskiego, który będzie wzmacniał współpracę naukową,
a także wspierał innowacje i transfer wiedzy. Głównym obszarem badawczym członków SEA-EU jest zrównoważony
rozwój sektora morskiego.

KIEDY?
Dofinansowanie należy rozliczyć
do 15 listopada 2021 roku

ZGŁOSZENIA
Do 15 kwietnia

JAK DOŁĄCZYĆ?
Skontaktować się z UNIST przez
aplikację lub bazę danych

KONTAKT
www.sea-eu.org
sea-eu@ug.edu.pl
www.facebook.com/SeaEuUG

