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SciCamp-Event Title

1. Conferência SciCamp

forma evento

Consortium-reunião, conferência, Painel, Poster-Session, Networking

Data, duração

30.09.-2013/10/03, 4 dias

Evento principal

SCIPROM – First SEE Regional Science Promotion Conference

Data de hospedagem Evento

2013/10/02 - 2013/10/03

Localização, País

Belgrado, Sérvia

Grupos-alvo)

Empresas (PME) e instituições académicas, escolas, participantes

Língua

en, rs

Nº de participantes

11 (consórcio), 290 (conferência pública)

Pessoa encarregada

Martin Lindner (P1), Aleksandra Drecun (P5)

Descrição

Os parceiros SciCamp reuniu-se pela segunda vez para uma reunião do consórcio e
o envolvimento na SCIPROM-Conferência no início do projecto meses 11.
Depois de uma reunião informal no dia 30 de setembro, o encontro oficial
consórcio foi realizada nos escritórios do Centro para a Promoção da Ciência. Os 11
membros do consórcio conversaram e trocaram sobre o que foi feito até agora no
projeto, aspectos organizacionais e de conteúdo e os passos futuros. Na reunião,
especialmente o projecto de denunciar a exploração ea definição de Camps Ciência
foi amplamente discutido. Após a reunião-dia, o consórcio visitado "Nikola Tesla"
Museu em Belgrado antes da conferência SCIPROM estava prestes a começar no
dia seguinte. A participação activa na conferência SCIPROM com dois painéis, a
sessão de pôster e muitas redes de oportunidades deu o projeto de uma grande
ignição público. O consórcio foi visitado honradamente pelo chefe do setor de Ética
em Pesquisa e Inovação Unidade DG da Comissão Europeia, o Sr. Isidoros Karatzas.
Todos juntos a reunião, o SCIPROM ea estadia em Belgrado foi perfeito organizado
pelo parceiro de CPN.
http://sciencecamps.eu/news/first-see-regional-science-promotion-conference/,

Conclusão

Anexos, Links

http://sciencecamps.eu/news/scicamp-meeting-in-belgrade/, http: //sciprom.cpn.
rs /

EU-Comenius-Project SciCamp
1. Conferência: Relatório Arquivo
1.-2013/10/03 Belgrade, Sérvia
Página 2

Com o apoio do Programa de Aprendizagem
ao Longo da Vida da União Europeia

