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EURAXESS WORLDWIDE je európska iniciatíva
podporovaná Európskou komisiou, ktorá pozostáva zo
služieb, portálov a nástrojov určených pre výskumných
pracovníkov pôsobiacich mimo Európy, ktorí sa chcú
spojiť so svojimi kolegami odborníkmi alebo sa zapojiť do
spolupráce v oblasti výskumu a inovácií a kariérnych
príležitostí v Európe.



Poslaním EURAXESS Worldwide je:

v Byť nástrojom pre vysoko kvalifikovaných medzinárodných výskumných 
pracovníkov, ktorí chcú ísť do Európy a pre európskych výskumných 
pracovníkov so záujmom o spojenie a spoluprácu so svojimi rovesníkmi v 
Európe.

v Prvá voľba pre informácie, rady a podporu.

v Skutočné jednotné kontaktné miesto (one-stop-shop) pre ambicióznych 
výskumníkov, vedcov, inžinierov, inovátorov, študentov a podnikateľov v 
oblasti technológií, ktorí chcú rozvinúť svoju kariéru v Európe i v 
zahraničí.

v Snaží sa byť referenčným bodom a jedinečným networkingovým
nástrojom na posilnenie kariéry vo výskume zameraných na prehĺbenie 
Európskeho výskumného priestoru a jeho prínosov k silnejšej, 
bezpečnejšej, ekologickejšej, odolnejšej a prepojenej Európe.



EURAXESS Worldwide tím





Propagácia vášho národného výskumného prostredia

Propagácia možností financovania, štipendií, grantov

Pozvanie rečníkov z vašich inštitúcií na naše podujatia, 
informačné stretnutia

Prepojenie našich výskumných pracovníkov s vašimi
výskumnými laboratóriami a vice-versa

Prepojenie s Európskou vedeckou diaspórou v zahraničí

Čo pre vás môžeme urobiť?



Webové stránky

Sociálne siete

Flashnotes/NL

Informačné podujatia

Praktické workshopy

A AKO…









https://www.uvlf.sk/en Postdoctoral positions available HERE

Media card

https://www.uvlf.sk/en
https://www.uvlf.sk/en/research/postdoctoral-positions


Príklad dobrej praxe

V4 sympózium
Apríl 2018, Washington, DC, USA

SR:
• Univerzita veterinárskeho 

lekárstva a farmácie v Košiciach
• Slovenská poľnohospodárska 

univerzita v Nitre
• Žilinská univerzita v Žiline

USA:
• LSU – Louisiana State University
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Viktoria Bodnarova

viktoria.bodnarova@euraxess.net

https://euraxess.ec.europa.eu/worldwide
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