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 Всички

 EUR 1.95583  USD  1.7 1444  GBP  2.63553  CHF  1.84061 От вчера (122)Всичко от днес (194)

Русе 3°C -4°C

Коментари

Име

Коментар *

Автор:

Семинар, част от съвместен проект на Нов български
университет и Регионалния исторически музей в Русе,
озаглавен „Разширяване на уменията и квалификацията на
докторанти, постдокторанти и млади учени в
интердисциплинарни области (визуална антропология и
публични комуникации) с цел създаване на устойчиви връзки
между образованието, професионалното обучение и бизнеса”,
се проведе днес. Това съобщиха от областната управа.

На събитието присъстваха заместник областният Явор Янчев,
доц. д-р Ирена Бокова – ръководител на проекта, заместник-
ректорът на Русенски университет „Ангел Кънчев” по учебната
работа проф. Михаил Илиев, доц. д-р Антоний Гълъбов, доц.
д-р Николай Ненов, представители от различни сектори на
бизнеса, както и млади учени.

На срещата бяха обсъдени основни проблеми, засягащи
устойчивостта на връзките между институциите на
образованието, науката и бизнеса. В дискусията се включиха
доц. д-р Антоний Гълъбов, доц. д-р Николай Ненов и доц. д-р
Ирена Бокова. Семинарът се организира със съдействието на
„Европейски пространства 21”. 
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Снимка: Областна администрация - Русе

G+

Размер на шрифта

 

 

1Спод елянеСпод еляне

16.02.2015 | 17:23

16.02.2015 | 15:25

16.02.2015 | 11:43

Още...

Advertorial

Поредно международно представяне на
Поморие

Поморие ще отбележи 142 години от гибелта
на Левски

Обявление за конкурс на Община Нови пазар

15.02.2015 | 08:34

14.02.2015 | 19:27

12.02.2015 | 12:33

Още...

Специално

Нападенията в Копенхаген продължават с
нови жертви

Стрелба в Копенхаген по време на дебат за
ислямизма, има загинал и ранени полицаи

Путин: Огънят спира от 15 февруари

08.12.2014 | 14:30 8

27.05.2014 | 14:04

14.04.2014 | 11:25

Написано от вас

Как се случват някои от катастрофите на
пешеходни пътеки

Пл. "Оборище" в Шумен – паркинг за
бракувани автомобили

Нагло паркиране в Русе

Още...

В медиите

"Здрав портокал"
срещу "гнила
ябълка" за БТК

Три провала и много
лъжи

Шефът на „Банков
надзор“ Нели
Кордовска в тежък
конфликт на
интереси

Как КТБ открадна
“Петрол”

Анкета

Каква е оценката ви
за първите 100 дни
на кабинета?

Предишни анкети
Коментирай

 Отличен

 Мн. добър

 Добър

 Среден

 Слаб
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150 хил. лв. плати Община Шумен за убитото от дърво дете в парк

“Кьошковете”

София Пловдив Варна Бургас Русе Стара Загора Плевен Сливен

Велико Търново

Шумен Добрич Благоевград Търговище Разград Хасково Специално
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Последни от Русе

Русенският театър
започна репетиции по
нов спектакъл

57-годишен русенец
спечели 50-инчова
плазма

На семинар в Русе
обсъждаха
отношенията между
науката и бизнеса

Симфоничен концерт,
балет и театрални
постановки ще радват
почитателите на
културата в Русе

Въведете кода от картинката *

Въведете пет цифрения код

Запази Преглед
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