Е-бюлетин

брой 4

април 2019

В този брой:
• Покана за участие във виртуалната стажантска програма
• Второ мултиплициращо събитие, проведено в Португалия

• Комуникационни дейности

ПОКАНА ЗА УЧАСТИЕ ВЪВ ВИРТУАЛНАТА СТАЖАНТСКА ПРОГРАМА

На онлайн платформата се организират виртуални стажове за трансфер на научни изследвания и иновации
чрез обучение, базирано на проекти, съчетано с виртуална проектна конкуренция.
Стажовете ще бъдат стартирани и внедрени чрез платформата. Студентите от университетските партньори
ще бъдат призовани да споделят идеи и да направят мозъчна атака за осъществяване на изследователски
проект, чрез който да решат определено предизвикателство на компания участник.
Групите ще бъдат ангажирани да представят своите идеи за проекти заедно с малък бизнес план на
презентация тип- PPT, които да бъдат публикувани онлайн за оценка. По време на процеса те ще бъдат в
непрекъснат контакт с компанията, с която си партнират (наставничество).

ЗА СТУДЕНТИКАНДИДАТСТВАЙ

ЗА КОМПАНИИКАНДИДАТСТВАМ

Второ мултиплициращо събитие, проведено в Португалия
UMINHO организира събитието
успоредно с iTechStyle Summit 2019
На
2
април,
UMINHO
организира
второто
мултиплициращо събитие в Португалия с участието на
31 човека от различни партньори, идващи от 15
португалски организации: ВУЗ, ПОО и млади
професионалисти от МСП от текстилната и модна
индустрия.
Това събитие беше осъществено през първия ден на
ITechStyle Summit 2019 в Matosinhos.
Младите участници имаха фантастична
възможност да слушат европейски
експерти
от
сектора
относно
развитието
и
устойчивостта
на
текстилната индустрия в продължение
на три дни, включително Дейвид Шах,
водещ анализатор, и специалисти,
изпратени от двама от партньорите по
проектра: AEI TÈXTILS и UNIWA.

Комуникационни дейности
Консорциумът раздаде листовки на проекта TEXSTRA по време
на 1-та CONTEXT Conference, състояла се в Барселона през
януари 2019. AEI TÈXTILS, UMINHO, TUIASI UNIWA взеха
участие.

AEI TÈXTILS, UMINHO, TUIASI и UNIWA взеха
участие в iTechStyle Summit 2019, където раздадоха
листовки по проекта TEXSTRA. UMINHO също така
организира и мултиплициращо събитие.
TUIASI от своя страна раздаде листовки по време на
конференцията #TEXTILEScircle2019, както и представи
виртуалната стажантска програма, която е насочена към
активните местни групи.
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