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Nejnovější informace o dění ve 4EU+ sledujte také na   webových stránkách aliance  a na sociálních sítích:   Twitter
,   LinedIn ,   Facebook  a   Instagram .

  Záznam informačního webináře k novým 4EU+ výzvám

26. dubna 2023 se uskutečnil informační webinář pro
zájemce o podání přihlášky do jedné ze dvou nových 4EU
+ výzev   SEED4EU+  a   4EU+ Visiting Professorships
. Záznam akce spolu s prezentací je zveřejněn na webu
4EU+. Doplňující pravidla finančního čerpání na Unvierzitě
Karlově pro projekty SEED4EU+ najdete v kanále   4EU+
na UK na MS Teams .

  #GrowingTogether: 4EU+ otevírá nové příležitosti pro
akademickou komunitu

Ve snaze upevňovat a rozšiřovat spolupráci své
akademické komunity otevírá Aliance 4EU+ dvě nové
pilotní výzvy, které umožní akademikům, vědcům a
studentům sedmi 4EU+ univerzit rozvíjet kolaborativní
projekty a společně růst.

Deadline pro podání projektových žádostí do obou výzev
je 1. června 2023.

  Více informací: SEED4EU+
  Více infromací: 4EU+ Visiting Professorships

   4EU+ MOOCs

V rámci aliance 4EU+ vznikly dva otevřené online kurzy,
které jsou široké veřejnosti nabízeny zdarma na platformě
Coursera.

  European Citizenship – Development, Scope, and
Challenges
   Data Literacy: What is it and Why Does it Matter?

Studenti a zaměstnanci Univerzity Karlovy mají do
30.9.2023 možnost absolvovat oba kurzy zakončené
certifikátem zdarma. Více informací a detaily o přihlašování
naleznete na   Portálu elektronických zdrojů UK .

https://4euplus.eu/
https://twitter.com/4EUplusAlliance
https://www.linkedin.com/company/4euplus/
https://www.facebook.com/4EUplusAlliance/
https://www.instagram.com/4euplus_alliance/
https://4euplus.eu/4EU-12.html?news=18668&locale=en
https://4euplus.eu/4EU-522.html
https://4euplus.eu/4EU-523.html
https://cunicz.sharepoint.com/:f:/s/4EUUK/Ej2kGLl1edhKvaiUjnP-P4YB7PPptPNrDjTqUv0PsHcJsQ?e=G8xuun
https://cunicz.sharepoint.com/:f:/s/4EUUK/Ej2kGLl1edhKvaiUjnP-P4YB7PPptPNrDjTqUv0PsHcJsQ?e=G8xuun
https://cuni.cz/UK-12592.html
https://cuni.cz/UK-12592.html
https://4euplus.eu/4EU-522.html
https://4euplus.eu/4EU-523.html
https://4euplus.eu/4EU-408.html
https://4euplus.eu/4EU-248.html
https://4euplus.eu/4EU-248.html
https://4euplus.eu/4EU-299.html
https://cuni.primo.exlibrisgroup.com/permalink/420CKIS_INST/gf08nd/alma9925584807906986
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  Univerzita Karlova podpoří další projekty rozvíjející
spolupráci v rámci 4EU+

Univerzita Karlova vyhlásila výsledky pátého ročníku
akademických mini-grantů na podporu spolupráce v rámci
aliance 4EU+ a druhého ročníku mini-grantů studentských.
V letošním roce bude podpořeno celkem 34 projektů
a společných iniciativ reagujících na výzvy a problémy,
kterým dnešní svět čelí.

  4EU+ Shared Courses: Nabídka online kurzů pro letní
semestr

Nabídka online kurzů pro 4EU+ studenty letní semestr
2023 se rozrůstá o kurzy Univerzity v Miláně a Univerzity
v Ženevě!

Vyberte si z různorodé nabídky nově dostupné na
beta verzi studentského portálu a vyzkoušejte v příštím
semestru 4EU+ virtuální mobilitu.

  Více informace o přihlašování
  Katalog na studentském portálu

  Umělá inteligence v rukou lékaře

14. listopadu 2022, 17:00

Zajímají vás technologie, inovace, algoritmy a
medicína? Zaregistrujte se k diskusi o možnostech a
výzvách ve využití umělé inteligence ve zdravotnictví
pořádánou v rámci 4EU+ studentského mini-grantu
Rethinking AI in healthcare.

  UK Forum: Grantový projekt 4EU+ o umělé inteligenci v
rukou lékaře

https://cuni.cz/UK-6311.html?news=17986&locale=cz
https://cuni.cz/UK-6311.html?news=17986&locale=cz
https://4euplus.eu/4EU-445.html
https://4euplus.eu/4EU-445.html
https://4euplus.eu/4EU-445.html
https://sp.4euplus.eu/courses
https://www.facebook.com/events/1847666642244017/?acontext=%7B%22ref%22%3A%2252%22%2C%22action_history%22%3A%22[%7B%5C%22surface%5C%22%3A%5C%22share_link%5C%22%2C%5C%22mechanism%5C%22%3A%5C%22share_link%5C%22%2C%5C%22extra_data%5C%22%3A%7B%5C%22invite_link_id%5C%22%3A534545498510115%7D%7D]%22%7D
https://www.ukforum.cz/rubriky/studenti/8677-grantovy-projekt-4eu-o-umele-inteligenci-v-rukou-lekare
https://www.ukforum.cz/rubriky/studenti/8677-grantovy-projekt-4eu-o-umele-inteligenci-v-rukou-lekare
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  4EU+ Visioning Conference: The Transforming Role of
European Universities

24. října 2022, 12:00, online

Závěrečná konference pilotního projektu European
Universities shrne úspěchy a dopad tříletého projektu.
Zástupci 4EU+ i dalších univerzitních aliancí se také
zamyslí nad novými výzvami budoucností iniciativy.

Záznam konference je možné zhélednout na   YouTube
kanále 4EU+.

  1st 4EU+ Tomorrow’s Research and Science Innovation
in Student’s Start-ups

10.-11. listopadu 2022
Praha - Kampus Hybernská

Akce pořádaná v rámci studentského projektu, který
sdružuje studenty z univerzit 4EU+ aliance a vytváří
platformu pro sdílení informací a nápadů, jak rozvinout
originální startupový nápad.

  Článek shrnující výstupy akce

  Erasmus Days with 4EU+

13. října 2022, 13:00, 4EU+ YouTube

Zástupci všech aliančních univerzit na této online akci
pro studenty a doktorandy 4EU+ univerzit představili svou
nabídku mobilit v rámci programu Erasmus+.

Záznam online konference je možné zhlédnout   zde .

https://4euplus.eu/4EU-16.html?event=24637&lang=en
https://4euplus.eu/4EU-16.html?event=24637&lang=en
https://youtu.be/stKuXhgQOVo
https://youtu.be/stKuXhgQOVo
https://4euplus.eu/4EU-16.html?event=24342&lang=en
https://4euplus.eu/4EU-16.html?event=24342&lang=en
http://
https://4euplus.eu/4EU-16.html?event=24646&lang=en
https://www.youtube.com/watch?v=iNoH0Vzx22g&amp;amp;t=1865s
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  Aliance 4EU+ rozšířená o Univerzitu v Ženevě uspěla s
navazujícím projektem 1CORE!

Projekt One Comprehensive Research European
University (1CORE) byl vybrán pro financování ve
výzvě Erasmus+ Evropské univerzity vypsané Evropskou
komisí. Aktivity, které Aliance bude v rámci nového projektu
rozvíjet, navazují na úspěšný pilotní projekt, v němž se
podařilo nastartovat budování integrovaného univerzitního
systému. Nyní se členové Aliance zavazují k dalšímu
prohlubování spolupráce v oblasti vzdělávání, vědy a
inovací. 4EU+ se navíc rozrůstá o nového člena- Univerzitu
v Ženevě.

  4EU+ uspořádala konferenci o vzdělávacích a
výzkumných infrastrukturách

Zástupci 4EU+, dalších evropských univerzitních aliancí a
Evropské komise na online konferenci konané 8. června
2022 sdíleli své zkušenosti se spoluprací a sdílením
vzdělávacích a výzkumných infrastruktur a diskutovali o
hlavních výzvách a příležitostech v této oblasti.

   Článek o konferenci (web 4EU+)
   Hlavní výstupy a otázky
   Záznam plenárního jednání

  Archiv

https://cuni.cz/UK-6311.html?news=16110&locale=cz
https://cuni.cz/UK-6311.html?news=16110&locale=cz
https://4euplus.eu/4EU-367.html
https://4euplus.eu/4EU-367.html
https://4euplus.eu/4EU-367.html
https://4euplus.eu/4EU-368.html
https://4euplus.eu/4EU-370.html
https://cuni.cz/UK-12403.html

