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Cooking experience
KONKURS KULINARNY NA PRZEPIS
Z EKOLOGICZNĄ WSKAZÓWKĄ

Na uniwersytetach partnerskich European
University of the Seas, SEA-EU, odbywa się konkurs,
który ma na celu wybranie najlepszych przepisów
odzwierciedlających lokalną kuchnię
i zaprezentowanie „zrównoważonego rozwoju na
talerzu europejskiego studenta”. Inicjatywa ma
zaciekawić młodych naukowców różnorodnością
europejskiego jedzenia oraz pokazać jak to co jemy
wpływa na nasze zdrowie, gospodarkę i środowisko.
Zwycięskie przepisy nagrodzimy żeliwnymi
patelniami z drewnianymi podstawkami.

Virtual teaching

CO?
Konkurs kulinarny "Cooking
Experience SEA-EU 2021"

DLA KOGO?
Dla studentów uczelni
SEA-EU

KIEDY?
Zgłoszenia do 31 marca

GŁOSOWANIE
1-7 kwietnia

JAK DOŁĄCZYC?

CO?
Virtual teaching – Learning
Online Courses (LOCs)

LEARNING ONLINE COURSES (LOC s)

DLA KOGO?
Dla pracowników naukowych UG

Celem inicjatywy jest nawiązanie kontaktu między
wykładowcami z tego samego kierunku na różnych
uczelniach partnerskich SEA-EU i przeprowadzenie
wspólnych zajęć (min. 4 godziny). Spotkania mogą
zawierać elementy debaty, pracy grupowej lub
warsztatów. Zajęcia są zaliczane do pensum oraz
stanowią ważne kryterium podczas oceny
pracowniczej. Wszyscy prowadzący po zakończeniu
współpracy otrzymują certyfikat udziału w
międzynarodowym projekcie. Wykładowcy
zgłaszają propozycje zajęć przez formularz.

Trial Focus Group
WYMIANA DOŚWIADCZEŃ I DOBRYCH
PRAKTYK

KIEDY?
kwiecień-grudzień 2021

ZGŁOSZENIA
Do 19 marca

JAK DOŁĄCZYC?
Wypełnić formularz
i wysłać na adres @ SEA-EU

CO?
Trial Focus Group

DLA KOGO?
Inicjatywa skupia dwie grupy fokusowe liczące od 6
do 10 osób. W projekcie mogą wziąć udział
naukowcy z doświadczeniem w nauczaniu i
włączaniu studentów studiów licencjackich lub
magisterskich do badań naukowych oraz studenci,
którzy mieli doświadczenie w prowadzeniu badań
podczas kształcenia lub ci, którzy są obecnie
zapisani na kurs z metodologii badań. Celem jest
nagranie 3 spotkań prowadzonych w języku
angielskim, a następnie analiza transkryptu
podczas spotkania konsorcjum SEA-EU.

CZYM JEST SEA-EU?
Uniwersytet Europejski University of the Seas, SEA EU, to sojusz 6 europejskich i nadmorskich uczelni z Gdańska,
Kadyksu, Brestu, Kilonii, Splitu oraz Malty. Naszą wizją jest stworzenie międzynarodowego, wieloetnicznego,
wielojęzycznego i interdyscyplinarnego Uniwersytetu Europejskiego, który będzie wzmacniał współpracę naukową,
a także wspierał innowacje i transfer wiedzy. Głównym obszarem badawczym członków SEA-EU jest zrównoważony
rozwój sektora morskiego.

Dla pracowników naukowych
i studentów UG

KIEDY?
kwiecień 2021-czerwiec 2022

ZGŁOSZENIA
Do 19 marca

JAK DOŁĄCZYC?
Przesłać listę chętnych
osób na adres @ SEA-EU

KONTAKT
www.sea-eu.org
sea-eu@ug.edu.pl
www.facebook.com/SeaEuUG

