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INVITAŢIE DE PARTICIPARE
la Şcoala de Vară în domeniul Biologiei Moleculare,
cu aplicaţii in domeniile Medicină şi Ştiinţele Vieţii
Viena, Austria

Perioada de organizare: 28 Iunie - 30 August 2013
Organizator: ViennaBioCenter, consorţiu format din:
Institutul de Patologie Moleculară – Viena, Austria
Institutul de Biotehnologii Moleculare – Viena, Austria
Laboratoarele Max F. Perutz – Viena, Austria
Institutul Gregor Mendel – Viena, Austria
Şcoala de vară va cuprinde mai multe activităţi:
1. Implicarea intr-un proiect de cercetare, alături de specialiştii din instituţiile gazdă
2. O serie de cursuri de specialitate, predate de profesori de prestigiu din Europa
3. Un simpozion ştiinţific la încheierea perioadei
4. Un program socio-cultural dedicat participanţilor selectaţi din mai multe ţări

Activităţile Şcolii de Vară sunt dedicate unei grupe de 25 studenţi,
selectaţi pe baza de concurs
Limba oficială pentru desfăşurarea activităţilor: Engleza
Participanţi eligibili:
* Studenţi din ciclul de licenţă, integralişti, care au parcurs cel puţin 2 ani de facultate (mai
puţin cei din an terminal)
* Studenţi masteranzi din anul I
(Doctoranzii şi postdoctoranzii NU SUNT eligibili, pentru aceştia consorţiul va pregăti alte
acţiuni asemănătoare)
Finanţarea participanţilor:
- bursă de 800 EUR/lună pentru cheltuieli de subzistenţă (masă, birotică, timp liber etc.)
- cazare asigurată de organizatori în camere de câte 2 persoane
- transport gratuit cu mijloacele de transport în comun din Viena
- posibilă decontare a transportului din ţara de origine în Austria şi retur, în funcţie de
specificul fiecărui participant
Înscriere:
Cei care doresc să participe se vor înscrie în procesul de selecţie
până la data limită de 15 Februarie 2013.
Pentru înscrieri şi informaţii suplimentare consultaţi
pagina web a Viena Bio Center summer school:

www.VBCsummerschool.at
(relaţii suplimentare în cadrul USAMV Iaşi: Asist. dr. Răzvan Radu-Rusu, radurazvan@uaiasi.ro)
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