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QUOUSQUE TANDEM ABUTERE

Samverkansuppgiften ur
Brysselperspektiv – studietur
BESÖK AV LUNDS UNIVERSITET OCH SAMARBETANDE
LÄROSÄTEN INOM UNILINK
Välkomna att följa med Unilink på studieresa till Bryssel 17–19 september!
Unilink står för program och förtäring medan varje deltagare betalar resan till Bryssel samt
övernattning planerat på centralt belägna Stanhope hotel enligt särskilt förhandlat pris (ca 2000
sek/natt), www.thonhotels.com. Du är naturligtvis fri att bo på valfritt hotell men Stanhope är
mycket centralt placerat och utvalt för att minimera restider. Resan är begränsad till 20 personer
denna gång. Vi ser gärna en stor spridning av representanter från våra medlemmar.
Anmäl ditt intresse senast måndagen den 9 juni till Ulla.Bostrom_Hjorth@fsi.lu.se

Tema: Besök för att skapa insyn hur arbetar man med
samverkansfrågan i Bryssel – ”Best Practice”
ONSDAG 17 SEPTEMBER
e.m.

Ankomst till Bryssel och incheckning på hotell

19.00 Gemensam middag
TORSDAG 18 SEPTEMBER
9.00 Skåne European Office
Välkomna och presentation av programmet
Presentation av Skånes Brysselkontor
Presentation av Horisont 2020, EU:s nya forsknings- och innovationsprogram
PÅ AGENDAN
Universitetens kontor i Bryssel
Birgitte Wederking, creoDK
Head of Office for the EU research office of the University of Copenhagen,
Technical University of Denmark, Copenhagen Business School and
the Capital Region of Denmark.
EuroTech Universities (bl a DTU, Eindhoven)
Regioners kontor i Bryssel
Mid Sweden
Eindhoven
Forskningsfinansiärer
Sandra Olivera, Vinnova
Science Europe (organisation för svenska forskningsfinansiärer)
Besök på Parlamentarium, ett experimentarium för hur parlamentet fungerar.
Presentation med särskilt fokus på forskning och innovation
Vi planerar också besök på Vrije Universiteit, www.vub.ac.be, respektive Université Libre
de Bruxelles, www.ulb.ac.be, som ligger bredvid varandra. Vi vill veta hur de arbetar
med ”crosstalksplattformen” samt får presenterat hur de arbetar med regional utveckling.
Gemensam middag
FREDAG 19 SEPTEMBER
9.00 Vi träffas i Sverigehuset och återkopplar torsdagen.
Avfärd med tåg till universitet i Leuven för ett besök, www.leuvenuniversitycollege.be.
Där får vi bl.a. information om hur de arbetar med samverkansfrågorna. Extra intressant
är deras engagemang i LERU; League of Research Universities, www.leru.org.
12.00 Lunch
13.00 Hemfärd

