Переклад з румунської мови

Информационен бюлетин
Дата на публикуването: 22 ноември 2011г.
Проект: – Европейски Наръчник на работните места България - Румъния
Код MIS ETC: 626 Програма: Румъния - България Програма за Трансгранично Сътрудничество 2007г. –
2013г.
Издаден от: РАЕПС-Олтения, Румънска Асоциация за Електронна Промишленост и Софтуер, Клон
Олтения
Aдрес: 12, Улица Щефан чел Маре, 200130, Крайова, Румъния, Teл./Факс:+40 251 418882,
И-мейл: office@ipa.ro; Уебстраница: www.aries-oltenia.ro
Работни места на ниво ЕС: The European Medicines Agency (EMA)
 Временен агент (M/Ж), Вътрешен одитор Сектор Вътрешен Одит, Директорска единциа, Степен: AD 6
Краен срок за подаване на кандидатурите: 9 Март 2012г., Място: Лондон, Великобритания
Повече информации http://www.ema.europa.eu/htms/general/admin/recruit/recruitnew.htm
 Временен агент (M/Ж), Началник сектор финанси и бюджет, Управителна Единица, Степен: AD 9
Краен срок за подаване на кандидатурите: 9 Март 2012г., * Място: Лондон, Великобритания
Повече информации information: http://www.ema.europa.eu/htms/general/admin/recruit/recruitnew.htm
 Временен агент, Управител/ Мениджър по проект, Ведомство за мениджмънт програми и проекти, ICT
AD 6 Краен срок за подаване на кандидатурите: 9 Март 2012г., Място: Лондон, Великобритания
Повече информации http://www.ema.europa.eu/htms/general/admin/recruit/recruitnew.htm
 Временен агент, Началник отдел за професионална подготовка & развитие, Ведомство Човешки
Ресурси, AD 6 Краен срок за подаване на кандидатурите: 9 Март 2012г., * Място: Лондон,
Великобритания
 Повече информации http://www.ema.europa.eu/htms/general/admin/recruit/recruitnew.htm
Работни места ЕС, ECDC, Европейски Център по Превенция и Контрол върху Болестите
Европейски център по Превенция и Контрол върху Болестите, http://www.ecdc.europa.eu
Временен агент (M/Ж), Началник микробиолог, Степен: AD 10, Краен срок: 24 октомври 2011г., Място:
Стокхолм, Швеция Повече информации: http://ecdc.europa.eu/en/aboutus/jobs/Pages/JobOpportunities.aspx
Временен агент (M/Ж), Eксперт GIS Развитие & Пространствен анализ, Степен: AD 5, Краен срок: 18 октомври
2011г., Стокхолм, Повече информации: http://ecdc.europa.eu/en/aboutus/jobs/Pages/JobOpportunities.aspx
Временен агент (M/Ж), Началник Отдел във Ведомството за отговор относно Отдела за Помощ и Надзор на
Отговора, Степен: AD 8, Краен срок: 31 октомври 2011г., Място: Стокхолм, Швеция
Повече информации: http://ecdc.europa.eu/en/aboutus/jobs/Pages/JobOpportunities.aspx
Временен агент (M/Ж), Висш експерт в областта на медицината, основана на доказателства (EBM) за
обществено здраве, Степен: AD 8, Краен срок: 17 октомври 2011г., Място: Стокхолм, Швеция
Повече информации: http://ecdc.europa.eu/en/aboutus/jobs/Pages/JobOpportunities.aspx
Агент за договаряне (M/ Ж), Офицер логистика в рамките на Програмата EPIET, Степен: FG III, Краен срок: 17
октомври 2011г., Стокхолм, Повече информации:
http://ecdc.europa.eu/en/aboutus/jobs/Pages/JobOpportunities.aspx
Агент за договаряне (M/ Ж), Издател, Степен: FG IV, Краен срок: 24 октомври 2011г., Място: Стокхолм, Швеция
Повече информации: http://ecdc.europa.eu/en/aboutus/jobs/Pages/JobOpportunities.aspx
Агент за договаряне (M/ Ж), Дизайнър/Проектант графика, Степен: FG IV, Краен срок: 3 ноември 2011г.,
Стокхолм, Швеция Повече информации: http://ecdc.europa.eu/en/aboutus/jobs/Pages/JobOpportunities.aspx
Временен агент (M/Ж), Началник отдел в рамките на Ведомството Човешки Ресурси, Степен: AD 8, Краен срок:
7 ноември 2011г., Стокхолм, Повече информации:
http://ecdc.europa.eu/en/aboutus/jobs/Pages/JobOpportunities.aspx
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Временен агент (M/Ж), Координатор проекти, Степен: AD 5, Краен срок: 7 ноември 2011г., Място: Стокхолм,
Швеция
Повече информации: http://ecdc.europa.eu/en/aboutus/jobs/Pages/JobOpportunities.aspx
Временен агент (M/Ж), Eксперт в хранителни продукти и болести на водна база, Степен: AD 5, Краен срок: 7
ноември 2011г., Стокхолм, Повече информации:
http://ecdc.europa.eu/en/aboutus/jobs/Pages/JobOpportunities.aspx
Работни места: (EMA) Европейска Агенция за Лекарства http://www.ema.europa.eu
Временен агент (M/ Ж), Управител в Сектора Медицински Информации, Отдел за Опазване на
Здравословното Състояние на Пациента
Краен срок: 15 Септември 2011г., Място: Лондон, UK
Повече информации: http://www.ema.europa.eu/htms/general/admin/recruit/recruitnew.htm
Временен агент (M/Ж), Научен управител, Отдел за Развитие и Оценка на Лекарствата за Човешките
Лекарства, Качество на Лекарствата, Химически Препарати, Краен срок: 15 септември 2011, Място: Лондон,
Обединено Кралство
Повече информации: http://www.ema.europa.eu/htms/general/admin/recruit/recruitnew.htm
TOP: http://europa.eu/epso/apply/today/temporary_en.htm
(EMCDDA) Европейска Обсерватория за Наркотици и Токсикомания http://www.emcdda.europa.eu
Временен агент (M/Ж), Наредител за управление на бюджета, Краен срок: 1 септември 2011г.,
Място: Лисабон, Португалия, Повече информации: http://www.emcdda.europa.eu/about/jobs
Работни места ЕС SESAR. Съвместно предприятие SESAR
Съвместно предприятие SESAR, http://www.sesarju.eu
Командирован национален експерт (M/Ж), Eксперт ConOps & Валидиране, Краен срок: 31/10/2011г., Място:
Брюксел, Белгия
Повече информации : http://www.sesarju.eu/about/jobs
Командирован национален експерт (M/Ж), Мениджър по програма WP-C. Краен срок: 31/10/2011г., Място:
Брюксел, Белгия
Повече информации: http://www.sesarju.eu/about/jobs
Командирован експерт в рамките на SJU (M/Ж), Началник Валидиране & Проверка, Краен срок:
31/10/2011г., Място: Брюксел, Белгия, Повече информации: http://www.sesarju.eu/about/jobs
Командирован експерт в рамките на SJU (M/Ж), Началник ConOps, Краен срок: 31/10/2011г., Място:
Брюксел, Белгия
Повече информации: http://www.sesarju.eu/about/jobs
Временен агент (M/Ж), Началник Ведомство Комуникация, Степен: AD 10, Краен срок: 15 октомври 2011г.,
Брюксел, Белгия, Повече информации: http://www.sesarju.eu/about/jobs
Временен агент (M/Ж), Oфицер за връзка, Степен: AD 10, Краен срок: 15/10/2011г., Място: Вашингтон DC,
САЩ, Повече информации: http://www.sesarju.eu/about/jobs
Работно място: Изследовател в рамките на Лабораториите HP, Китай, Пекин
Лабораториите HP Китай, http://www.hpl.hp.com/china/ търсят да заемат изследователски пост, открит на
всички нива (експерти и асистенти), в анализа на данните / информациите. Търсим изключително
талантливи изследователи от Китай, Северна Америка, Европа да работят върху интересни въпроси. Ние
осъществяваме проекти за основно и приложимо изследване, напредващи в модерната технология, като
имаме особено влияние върху деловата среда. Изследователските области включват (но не се ограничават
до):
* Информации добив * Информации за възстановяване * Бази данни * Преработване на естествения език *
Управляване на данните в широк мащаб * Високо постижно изчисление.
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Кандидатите трябва да притежават Диплома за завършено висше образование - докторска или магистърска
степен в областта на информатиката, солидни знания, важни публикувани творби в изследователска
област, свързана с отбелязаните по-рано области. Търсим кандидати, които да имат солидни знания в
изследователската дейност, изграждането на система, значителен интерес в изгалането на собствените
изследователски иновации в реалния свят посредством услугите, на услугите на най-голямата IT компания
в света. Заинтересованите кандидати са помолени да изпратят автобиография в приложение във формат
PDF на адреса shimin.chen@hp.com si hplchina@hp.com, включващо "HPLC Hiring" в отдела Тема.
Работни:
(ECDC)
Европейски
Център
по
Превенция
и
Контрол
върху
Болестите
http://www.ecdc.europa.eu
Временен агент (M/Ж), Бдителност на главните експерти, Проследимостта на тъканите, Човешки клетки
Пределна дата за подаване на кандидатурата: 26 aвгуст 2011г., Място: Стокхолм, Швеция
Повече информации: http://ecdc.europa.eu/en/aboutus/jobs/Pages/JobOpportunities.aspx
Временен агент (M/Ж), Координатор за развитие TIC, Краен срок: 5 септември 2011г., Място: Стокхолм,
Швеция Повече информации: http://ecdc.europa.eu/en/aboutus/jobs/Pages/JobOpportunities.aspx
Временен агент (M/Ж), Административен персонал във вътрешните офиси и Управител тестване
Краен срок: 5 септември 2011г., Място: Стокхолм, Швеция
Повече информации: http://ecdc.europa.eu/en/aboutus/jobs/Pages/JobOpportunities.aspx
Временен агент (M/Ж), Административен асистент, Краен срок: 5 септември 2011г., Място: Стокхолм,
Швеция Повече информации: http://ecdc.europa.eu/en/aboutus/jobs/Pages/JobOpportunities.aspx
Агент по договор (M/ Ж), Aрихитект решения, Краен срок: 5 септември 2011г., Място: Стокхолм, Швеция
Повече информации: http://ecdc.europa.eu/en/aboutus/jobs/Pages/JobOpportunities.aspx
Данни относно политиката за защита и съответствие за Публичния Сектор, 28-29 ноември 2011г.,
Maaстрихт
Този курс ще предложи обяснение за ключовите понятия, на принципите на поверителност, след това ще
представи най-новите еволюции, предизвикателства в областта на защитата / използването на данните с
личен характер. Как би трябвало да бъдат защитавани данните с личен характер в глобализиран свят, c
повишена подвижност, в светлината на технологията на комуникцията, модерната информатика? Кои данни
са посетени, променени от публичните власти / частните компании? Колко добри са сегашните норми
относно защитата на данните с личен характер? Кои са очакванията на лицата, компаниите и на
обществото като цяло? Многобройни практически примери, произхождащи от публичния / частния сектор,
съчетани с висока степен интерактивност, ще предлагат на участниците всичко необходимо да знаят за
промените в областта на защитата на данни, както и перспектива върху начина, по който да се занимават с
мнозинството проблеми, възникващи на работното място, всеки ден, като например организиране на
файловете, корпоративни известявания, образци.
Повече информации… Програма | Записване Oнлайн | Цялостна програма информации
Изследване постдокторантура относно Системите експерт и Бази данни
Продължителност 36 месеца. Място: Испра, Италия, попълнените молби следва да бъдат получени до 22
ноември 2011г. Търсим кандидат, който ще работи в екип IT специалисти, анализатори на данни, ще
участва в рамките на проект FP7, занимаващ се с управлението на заплахите по адрес на безопасността на
морските контейнери в логистични вериги, предлагайки събиране на интелигентни данни, валидиране и
доставка на услуги за познаване на положението.
Изследователската тема на тази творба е свързана с проектирането, внедряването, оценяването на
напреднали системи за надзор / предупреждение. Една от целите на изследването е, изследователят да
представи методи, инструменти, техники, които биха могли да бъдат използвани във взимането на
решенията за ориентиране на нерегулираните образци, свързани с видовете транспорт с висока стпен на
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риск. Използваните техники, методологии в сливането на данните, напредналите техники на дедукция биха
могли да се съчетават за установяване на основата за развитие на системата носител за взимане на
http://ipsc.jrc.ec.europa.eu/jobs.php?idx=80;
решения
(DSS).
Повече
информации…
http://ipsc.jrc.ec.europa.eu/fileadmin/repository/jobs/G.4-54_GH30_CONTRAFFIC_.pdf
Програма за Мениджмънт и Развитие на Малките и Средните Предприятия, 29 Февруари - 14 Maрт,
2012г., Институтът за Мениджмънт Галилей
"Няма заместител за точното знание. Опознай самия себе си, опознай своя бизнес, опознай своите хора", Лий
Лакока, бивш председател и CEO на Chrysler Corporation.
Международният Институт за Мениджмънт Галилей има удоволствието да оповести откриването на
периода на записване за Програмата за Мениджмънт и Развитие на малките и средните предприятия,
предвидена да се проведе за периода 29 февруари - 14 март 2012г. Въз основа на развиващата се мисия
на Института Галилей за подкрепа на развитието чрез укрепването на компетентностите, Съветът на
института ще предоставя Стипендии за образование (на стойност 9870 NIS всяка една) за
квалифицираните кандидати. Кандидатите трябва да владеят английски език, да притежават
универсистетска диплома или притежават огромен опит в съответните области. Намалението за
Участиците, записващи се в началото e валидно за записващите се до 29 декември 2011г.
Допълнителни семинари на Вашето внимание:
Mениджмънт на проектите
Декември 2011г.
Mениджмънт на човешките ресурси
Декември 2011 г.
Публична администрация и мениджмънт на гражданските услуги
Януари 2012 г.
Устойчив туризъм: Mениджмънт, развитие & маркетинг
Февруари 2012 г.
Повече информации… молим Ви да се свържете с госпожа Гони Aгмон, на адрес gagmon@galilcol.ac.il или
посетете уебсайта http://www.galilcol.ac.il.
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Иследователски асистент, Отдел за Здравеопазване и Животознание, NUI Galway, Краен срок
03.02.2012г.
Отдел за Здравеопазване и Животознание (HCLS) в Изследователския Институт Digital Enterprise (DERI:
http://www.deri.ie/) в рамките на Националния Университет на Ирландия, Galway очаква молбите за поста
изследователски асистент (RA): Web Semantic в областта на здравеопазването. DERI e изследователски
институт, лидер в областта на семантичните технологии, предлагащ стимулативна, динамична среда и за
мултикултурно изследване, изключителни връзки с изследователски групи на световно ниво, за тясно
сътрудничество с промишлени парньори, в сферата на инфраструктурата и актуализираните ресурси.
Групата DERI HCLS (http://hcls.deri.ie/) поставя акцент върху приложимото изследване в използването на
семантиката, в разрешаването на ключови въпроси за медицинска помощ и които имат предвид следното:
(1) Междуоперативност на електронните записи в областта на здравеопазването (EHRs);
(2) Междуоперативност на разпределените медицински политики;
(3) Инфраструктурата, от която ще се възползват пациентите, както и от „теле-здавеопазването” в бъдеще;
(4) Защитена инфраструктура, представляваща право на собственост върху данните на пациента / частен
живот /, достойнство на пациента, което позволява на пациента да играе роля в управлението на своята
хронична болест.
Повече информации… www.deri.ie , www.nuigalway.ie, si http://www.galway-ieland.ie/
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Постдокторантура в сферата на безжичните комуникации, Ведомство Електронно Инженерство,
Краен срок 15.12.2011г.
Международният проект за изследване "Moделиране, оптимизация и контрол с приложения към мрежовите
системи, използвайки безжични комуникации ", предлага работно място постдокторантура в сферата на
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безжичните комуникации, в рамките на Ведомството за Електронно Инженерство в Техническия
Университет Федерико Санта Мария в Валпарайсо, Чили.
Повече информации… rodolfo.feick@usm.cl ; http://anillo_act53.elo.utfsm.cl/abs/?l=en
Европейски Семинар за Бюджетен Мениджмънт и Финансов Контрол – Задължения за проектите,
финансирани от ЕС, 23-24 Февруари 2012г., Берлин, Германия
Семинарът на ЕС бе обмислен за мениджърите по проекта за прилагане на практика на финансираните от
ЕС проекти, като им се предлага възможността да:
● Научат как се спазват правилата по избираемост и регламентациите относно обществените поръчки;
● Натрупват задълбочени знания относно проектите, генериращи приходи, в съответствие с чл. 55;
● Да бъдат готови за проверки на място и контрол на първо и второ ниво;
● Научат как да подготвят годишните и окончателните доклади;
● Свикнат със становището и съвета на Властите за Мениджмънт;
● Обсъждат въпроси, произтичащи от Вашия проект с европейски експерти.
Повече информации... За директно онлайн подаване на кандидатурите, молим Ви да кликнете тук!
Кликнете тук за да намерите подробна информация за този семинар!
Подготовка в Управлението бизнес инкубатор на Глобалния Бизнес infoDev, Истанбул, Турция, 23-24
февруари 2012г.
Програмата infoDev на Световната Банка разви подготвителна програма от типа задълбочен бизнес
инкубатор, тръгвайки от курсове, добри практики и различни образци на бизнес в 400 инкубатора,
представляващи повече от 100 страни от целия свят. Ключови действия и цифри на този подготвителен
курс:
• 2 дена задълбочена подготовка за професионалистите в областта на инкубаторите, както и за
специалистите в планирането и управлението на програмата на инкубаторите;
• Подготовка, предложена от група експерти / лектори в инкубиране на всички континенти;
• Пръв практически чертеж в инкубирането от опита, примерите, уроците, поети от мрежата infoDev
• Meтодът на Интерактивното Обучение, съсредоточен върху участника (PCT) за максимизирана
обмяна на опит и практика;
• Участниците получават свидетелство за обучение infoDev;
• Въз основа на финансовата подкрепа infoDev, такса за подготвителния курс е само 550 щатски
долара;
• Броят участници е ограничен за обезпечаване на интензивна подготовка – препоръчва се ранното
записване!
• Езикът основа за подготовките ще бъде английски;
Записването може да се реализира до 20 декември. След регистрацията ще бъдат предоставени
допълнителни логистични подробности. Молим Ви да изпратите своя запис само на следния адрес:
todor.yalamov@online.bg Повече информации… www.infodev.org , www.idisc.net
Mениджмънт на проектите с финансиране от ЕС. Как успешно да развием, планираме, управляваме
един проект с финансиране от ЕС, 26–27 януари 2012г., Берлин
Oптимизирайте своите работни инструменти за управление на проектите и на оперативните програми в
рамките на Фондовете на ЕС:
● Mениджмънт на цикъл проект;
● Управление на бюджета;
● Внедряване на проекта - мониторинг, докладване, оценяване и одит;
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● Изискване и прилагане на Подхода към Логичната Рамка;
● Определение на показателите за Вашия проект.
Повече информации... Волим Ви да кликнете тук; За директно онлайн подаване на кандидатурата, молим
Ви да кликнете тук!
Подготвителна Програма за Услугите Grundtvig, 9-13 юли 2012, Дъблин, Ирландия
Entrepreneurial Perspectives Limited ще развива подготвителна програма в продължение на 5 дена,
одобрена в съответствие с Grundtvig ЕС в Подготвителната Програма в сферата на Услугите Grundtvig, за
участващите и заинтересованите от предприемаческия дух и обучаването на възрастните. Интереси:
• Участващи дидактически кадри в предприемачеството / бизнеса/ мениджмънта;
• Инструктори и консултанти, работещи с възрастни в предприемачеството / start-up бизнеса;
• Хората в организациите, предлагащи обучение в областта на предприемачеството и създаване на
бизнес;
• Съветници в сферата на кариерата;
• Cъветници и бизнес консултанти;
• Mениджъри в институциите, в които предприемаческият дух е от значение.
В рамките на програмата Grundtvig избираемите участници ще имат изцяло платен курс и ще получат
компенсации за пътуване и престой за покриване на техните разходи. Крайният срок за получаване на
попълнените молби от националната организация, одобрена от всяка страна по отделно е 16 януари 2012г.
Подобни информации за програмата може да прочетете на Comenius – базата данни на Grundtvig.
Повече информации...
http://ec.europa.eu/education/trainingdatabase/index.cfm?fuseaction=DisplayCourse&cid=30999 ;
http://ec.europa.eu/education/trainingdatabase/
Професионално Удостоверение в Планирането на Енергията, 23-27 Aприл 2012г., Лондон,
Великобритания
Удостоверението е акредитирано от Института за Мениджмънт на Лицензираните Експерти, ръководен
орган, предоставящ квалификации в сферата на мениджмънта / управлението, признати на международно
ниво. Проектирана от Международния Център за Прламентарни Проучвания, тази програма предлага
задълбочен анализ на ключовото планиране, нa организирането по въпроси по безопасност, необходими за
разработване, прилагане на ефективните стратегии в енергийния сектор.
Тази програма предизвиква участниците да имат предвид връзките между планирането на енергията,
области като например националната сигурност, климатичните промени, стратегиите за развитие.
Участниците ще получат самоанализ в обезпечаването, планирането на енергийните системи, ще
натрупват необходимите знания за планиране, организиране, развитие на енергийните сектор към широка,
защитена база.
Повече информации... посетете нашия уеб сайт; онлайн запис
Докторантура/Постдокторантура/Колектив в рамките на Медицинския Университет Mount Sinai,
Институт по Геномна и Мултискална Биология, Ню Йорк
Институтът по Геномна и Мултискална Биология (multiscale.mssm.edu) в рамките на Медицинския
Университет Mount Sinai в Ню Йорк търси кандидати сред желаещите изследователи и компетентни за
постове на ниво докуторантура, постдокторантура и колектив. Институтът представлява ядрото за геномно
изследване в Mount Sinai, като се разпространява към други 13 института, ориентирани към болести и
основани на технология и си поставя за цел да превежда науката, основа на геномиката в медицинските
знания, основани на действия. Членовете на института имат опит в широка гама области, като например
биостатистика, генетика, геномика, технологии, науката на данните и изчисление от полсдено поколение
(HPC). Желаем да вербуваме способни студенти, мотивирани абсолвенти, свързани постдокторанти,
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членове на изследователския персонал. Кандидатите за Докторантура/Постдокторантура би трябвало да
прочетат изисквнията на Медицинския Университет Mount Sinai за кандидатстване, приемен изпит. Други
трябва да изпратят материалите за кандидатурата на multiscale.biology@mssm.edu.
www.mssm.edu
;
http://www.mssm.edu/education/graduate-school
;
Повече
информации…
multiscale.biology@mssm.edu
Лятна Школа ESWC 2012г. в областта на Семантичния Интернет, Крит
Лятната Школа ESWC 2012г. предлага възможност на магистрите и докторантите в сферата на
Семантичния Интернет да научат актуални ключови теми от изследователи, лидери в областта. Над 40
години опит в образованието, изучаването и преподаването в Open University, също така, мащабно
изследване, опит в преподаването на участващите университети (Технически Институт Карлсруе,
Университет Врие в Амстердам, Университет в Инсбрук), предходни летни школи се провеждат в рамките
на OntoWeb, KnowledgeWeb и мрежите превъзходство S-Cube, мероприятия, включващи летни школи,
развиващи се в рамките на STI International и SemSphere.
Повече информации… http://www.sti2.org/events/eswc-summer-school-2012
Съобщаването на Наградата за Докторската Дисертация ЕВРО - EDDA 2012
EDDA (Наградата за Докторската Дисертация ЕВРО) e инструмент ЕВРО. Той се състои в награда, която се
връчва по време на всяка Конференция ЕВРО-K. Целта на наградата е разграничаването на изключителна
докторска дисертация в областта на Оперативните Изследвания в страните, в които има дружество OR,
членуващо в ЕВРО. Тя ще бъде връчена за шести път, по време на заключителната сесия на
Конференцията ЕВРО-2012 (Вилнюс, 8-11 юли 2012г.).
Журито EDDA 2012 ще има предвид не само докторските дисертации в сферата на Оперативните
Изследвания, представени за периода 15 януари 2010г. и 15 януари 2012г. (краен срок). Дисертацията би
трябвало да се представи в университет, намиращ се в държава членка на ЕВРО. Имайки предвид, че
всяка година са представени много докторски дисертации от OR, журито би искало да припомни на
наблюдателите, че само изключителните дисертации имат разумен шанс да спечелят наградата.
Повече информации… http://www.euro-online.org/display.php?pageid=240& ; jacques.teghem@umons.ac.be ;
Календар на подготвителните курсове в сферата на мениджмънта по проекта и регионалното
развитие на малките и средните предприятия
Финансиране чрез FP7, 15 Март 2012г., Брюксел, Белгия, http://www.singleimage.co.uk/workshop-scheduleworkshop-12
Шести симпозиум на ЕС – Финдове на ЕС ERDF-ESF-CF-EAFRD–EFF, 28-30 Март 2012г., Берлин, Кликни
тук за записване тук!
Финансиране чрез FP7, 5 Aприл 2012г., Кембридж, Великобритания, www.singleimage.co.uk
Споразуменията на консорциума за FP7, 6 Aприл 2012г., Кембридж, Великобритания, www.singleimage.co.uk
Подготвителни курсове в развитието на малките и средните предприятия, Институтът за Мениджмънт
Галилей, Назарет, Израел www.galilcol.ac.il
Повече информации… Мероприятия Cordis Eвропа ; Подбрани мероприятия 2010г.
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