Čet., 5. 6. 2008, Tehnična ekskurzija udeležencev Ministrske konference
programa EUREKA
OBISK POTRJEN!!
•

•

do največ 40 udeležencev Ministrske konference ob zaključku enoletnega predsedovanja Ministrstva za
visoko šolstvo, znanost in tehnologijo programu EUREKA, enem najstarejših evropskih programov na
področju industrijskih raziskav in tehnološkega razvoja, ki deluje od leta 1985 in vključuje 38 držav ter
EU.
potrebno je rezervirati prostor za avtobus na parkirišču IJS – joze.matko@ijs.si obveščen

PRIHOD
15:00 odhod udeležencev iz Hotela Union na Institut
15:20 prihod na Institut, odhod v Avlo
1.DEL
15:30 prof. dr. Jadran Lenarčič pozdravi delegacijo: oris strukture Instituta
NAREDITI:
•
•

Polona  večji monitor in notebook (od Lasiča in Krištofelca) – dogovorjeno
Polona  stoli in mizica za notebook (od Zalarja)  dogovorjeno, da pokliče

•

Polona – sokovi in voda / Sodexo, dala sem ji št.  dogovorjeno, da pokliče

2.DEL
15:50 če je le mogoče, direktor predstavi programe ogleda, Polona  delitev v manjše skupine
1. skupina:  TITLE: robotics, new materials, electronic ceramics
15:50 predstavitev E1
16:10 predstavitev K5
16:30 predstavitev F5
2. skupina:  TITLE: biochemistry, high energy particle physics, electron microscopy
15:50 predstavitev B1, B2
16:10 predstavitev F9
16:30 predstavitev CEM
3. skupina:  TITLE: nanomaterials, environmental sciences, knowledge systems
15:50 predstavitev F7
16:10 predstavitev E8
16:30 predstavitev O2
16:50 skupen odhod obiskovalcev z Instituta
NAREDITI:
•
•
•

sestanek danes ob 14h, s koordinatorji, da se uskladi mesta predaje in način predstavitve  narejeno
obvestiti vodje odsekov o obisku, naj sodelujejo po lastni presoji  narejeno
vodje enot obveščeni, udeležili se bodo po lastni presoji oz. po dogovoru z odsečnim koordinatorjem
obiskov

NAČIN PREDSTAVITVE:
 v angleščini
 kdo sploh pride: tehnična ekskurzija udeležencev Ministrske konference programa EUREKA,
visoki uradniki in raziskovalci, pa tudi nekaj novinarjev
 predstavitve morajo biti zanimive in slikovite, da imajo obiskovalci obcutek, da je Institut dobro
opremljena, napredna in prijazna ustanova – že veste
PREVZEMNA MESTA  IZVEDBA:
na začetku vsi 1. koordinatorji v Avli že med direktorjevim govorom – 15:50 prevzem in delitev organizira
Polona

1. skupina: robotics, new materials, electronic ceramics
15:50 predstavitev E1 – V AVLI – sodeluj pri delitvi obiskovalcev
16:10 predstavitev K5  vhod v stavbo, pod mostom, levi vhod, gledano v smeri proti Gradaščici
16:30 predstavitev F5  čajna soba v kleti glavne stavbe pred lab. za slikanje z MR in AFM

2. skupina: biochemistry, high energy particle physics, electron microscopy
15:50 predstavitev B1, B2 – v AVLI– sodeluj pri delitvi obiskovalcev
16:10 predstavitev F9  avla pred menzo
16:30 predstavitev CEM  pred vhodom za odsek K7 (pred vhodom v CEM)

3. skupina: nanomaterials, environmental sciences
15:50 predstavitev F7 – v AVLI– sodeluj pri delitvi obiskovalcev
16:10 predstavitev E8  pred dvigalom v 2. nadstr. glavne stavbe
16:30 predstavitev O2  avla glavne stavbe
na koncu vse skupine pred avtobus
vmes vključite vodje odsekov!!!  dogovorite se, kje bodo in ljudi pripeljite k njim (ne jih pustit čakat in iskat
vodjo po odseku)
KOORDINATORJI:
 vodje odsekov so dobili pisno obvestilo in pobudo, naj sodelujejo, vi ste bili na cc
Spostovani! V cetrtek, 5.6. bo na Institut prispela delegacija v okviru zakljucnega srecanja znotraj predsedovanja slovenskega ministrstva za znanost programu EUREKA. Delegaciji bomo na Institutu
pokazali tudi vas odsek. Ce imate cas, vas dr.Pukl prosi, ce se lahko kot vodja odseka v terminih, navedenih na http://www.ijs.si/ijsw/DOV/priprave, obiska laboratorijev na vasem odseku udelezite tudi sami.
Prosim, sporocite, s kom naj se poleg ......,, ki sicer vodi obiske na Jamovi po vasem odseku, se povezem. Vse pripombe in kritike so dobrodosle. Lep pozdrav, Spela

 dogovorite se (še posebej) z vodjami odsekov, kako in kaj – pojdite jih vprašat in se dogovorite
 koordinatorji ali vodijo in predstavljajo ali pa skrbijo za izvedbo (vodje ne bodo)
 možno, da bosta le dve skupini – boljše, če ponudimo 3 ...
 Polona predlagala – jaz obvestila gospo na MVZT o našem programu
ORGANIZACIJSKO:  kdo kam pripelje skupino?

Tor., 3. 6. 2008, obisk korejske delegacije
OBISK POTRJEN!!
2 člana korejske delegacije na 4. zasedanju ob zaključku slovenskega predsedovanja programu
EUREKA, enem najstarejših evropskih programov na področju industrijskih raziskav in
tehnološkega razvoja, ki deluje od leta 1985 in vključuje 38 držav ter EU.
vodenje v angleščini!
14:00 dr. Boris Pukl delegacijo odpelje iz Hotela Union na Institut
14:20 prihod na Institut, srečanje s Polono Strnad (in Š. Stres), odhod v Oranžno sobo na E8
14:30 dr. Boris Pukl pozdravi delegacijo: oris strukture Instituta in predstavitev programa ogleda
14:40 predstavitev E8
15:00 predstavitev K5 s CEM
15:20 predstavitev F5
15:40 zaključne besede direktorja Instituta "Jožef Stefan" (predvidoma v sejni sobi direktorja)
16:00 odhod z Instituta (delegacijo do odhoda spremlja Polona Strnad)
•

