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Jonas Toft Ludvigsen; Elena Nielsen
Invitation: Informationsmøde om MSCA for Professionshøjskoler

Kære EU-DK Supportnetværk,
I et samarbejde med VIA University College og Central Denmark EU Office sender vi jer hermed en invitation til et informationsmøde for alle danske
professionshøjskoler og øvrige interesserede omkring mulighederne i EU’s program for forskermobilitet: Marie Skłodowska Curie Actions (MSCA).
Du vil få viden om mulighederne og kravene til MSCA-programmet, høre om oplevelser fra succesfulde ansøgere og blive klogere på, hvad
forskermobilitet kan betyde for netop professionshøjskolerne.
Tid og sted: 8. oktober 2019 på VIA University College, Campus N, Auditorium 14.10
Med Marie Curie kan du komme ud og forske i hele verden eller skabe et større netværk. Du kan også tage imod internationale forskere indenfor
samme forskningsfelt som dit. Marie Curie Actions støtter både individuel forskermobilitet og forskningssamarbejde generelt, herunder støtte til
større netværk til uddannelse af ph.d.-studerende. Der er fokus på interdisciplinaritet og tværsektorielt samarbejde. Hvis du ønsker at samarbejde
med både akademiske og ikkeakademiske organisationer på tværs af landegrænser, findes der flere muligheder for at søge støtte.
På dagen vil du høre om mulighederne inden for Research and Innovation Staff Exchange (RISE), Individual Fellowships (IF) og Innovative Training
Networks (ITN).
Program
12:30 Registrering åbner
13:00 Velkomst v/ Harald Mikkelsen, Rektor på VIA University College
13:10 Introduktion til Marie-Curie aktionernes muligheder med særligt fokus på Research and Innovation Staff
Exchange (RISE), Individual Fellowship (IF), og Innovative Training Networks (ITN) v/Marlis Erichsen,
Styrelsen for Forskning og Uddannelse – EuroCenter
13:30 Research and Innovation Staff Exchange (RISE) – muligheder og krav v/Jonas Toft Ludvigsen,
Styrelsen for Forskning og Uddannelse – EuroCenter
14:00 En ITN-deltagers erfaringer v/ Lars Holm Rasmussen, Københavns Professionshøjskole
14:30 Mulighederne i Individual Fellowship – krav og opmærksomhedspunkter v/Jonas Toft Ludvigsen
15:00 ”How to be an attractive partner” v/ Lektor Selin Kara, AU, ITN projektholder
15:30 De tre typer ITN – krav for deltagelse og netværkenes grundlæggende struktur v/Marlis Erichsen,
Styrelsen for Forskning og Uddannelse - EuroCenter
15:45 Spørgsmål og afrunding
Tilmelding sker efter først-til-mølle-princippet og senest tirsdag den 1. oktober 2019
https://www.tilmeld.dk/infomode081019
Mvh.
Jeres MSCA NCPer
Marlis og Jonas
Vi passer på dine personoplysninger
Som led i rådgivningen af dig gemmer vi dine personoplysninger i vores IT-system, og vi passer godt på dem! Du kan læse mere her.
Med venlig hilsen
Marlis Erichsen
Fuldmægtig
Horizon 2020 Nationalt Kontaktpunkt (NCP) for og programkomitémedlem af
Juridiske og økonomiske anliggender (Legal & Finance)
Marie Skłodowska-Curie Actions (MSCA)
EuroCenter – EU-samarbejde om Forskning og Uddannelse
Direkte telefon: +45 7231 8263
E-mail: mer@ufm.dk
Uddannelses- og Forskningsministeriet
Styrelsen for Forskning og Uddannelse
Bredgade 40
DK-1260 København K
Telefon: +45 3544 6200
Fax: +45 3544 6201
E-mail: sfu@ufm.dk
www.ufm.dk
Følg os på Twitter og LinkedIn
Stil skarpt på Horizon 2020 og styrk dine kompetencer
Vi afholder kurser med fokus på den gode ansøgning, afrapportering og succesfulde ansøgninger til ERC.
Læs mere om de enkelte kurser samt vores andre arrangementer her

--

Du har modtaget denne besked, fordi du abonnerer på gruppen "EU-DK Support netværk" i Google Grupper.
Hvis du vil ophæve abonnementet på denne gruppe og ikke længere modtage mails fra den, skal du sende en mail til
EUDKSupport+unsubscribe@googlegroups.com.
Hvis du vil se denne diskussion på nettet, skal du besøge
https://groups.google.com/d/msgid/EUDKSupport/44dc21f502fc4147b529f3e3110baf0a%40ufm.dk.

