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KONKURS WIEDZY O PRAWIE
UNII EUROPEJSKIEJ
Punkt Informacji Europejskiej Europe Direct – Gdańsk
oraz Katedra Prawa Europejskiego i Komparatystyki
Prawniczej Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu
Gdańskiego zaprasza na Konkurs wiedzy o prawie Unii
Europejskiej skierowany do studentów kierunków
prawniczych uczelni wyższych.

JEDNOLITY RYNEK CZYLI
NAJWIĘKSZY ATUT EUROPY

- Utrzymanie jednolitego rynku jest konieczne, aby
zachować nasz największy atut dla przyszłych pokoleń –
powiedziała komisarz Elzbieta Bieńkowska prezentując
aktualny stan wspólnego rynku UE, ocenę przeszkód i
analizę możliwości. KE przypomina, że korzyści z
jednolitego rynku będą dostępne dla obywateli i firm tylko
wtedy, kiedy wspólnie ustanowione przepisy sprawdzą się
w praktyce.

Warsaw Security Forum
Przyszłość Sojuszu Północnoatlantyckiego i architektury
bezpieczeństwa w Europie, migracje, konflikty regionalne, a
także nowa rewolucja przemysłowa – to część tematów
omawianych podczas Warsaw Security Forum. Konferencja
gościła m.in. ponad 20 obecnych i byłych prezydentów,
premierów oraz ministrów spraw zagranicznych i obrony z
kilkunastu państw świata oraz ponad 1200 ekspertów,
urzędników, przedstawicieli sił zbrojnych i liderów biznesu.

PLAN NA PRZYSZŁY ROK
Dla Europejczyków ważne są przepisy, z których mogą
korzystać, a nie propozycje – mówi szef KE Jean-Claude
Juncker prezentując program pracy na 2019 rok. Zawiera
on plan kończenia wszystkich rozpoczętych inicjatyw
legislacyjnych. Konieczne będą również zmiany w
niektórych unijnych przepisach w związku z planowanym
opuszczeniem wspólnoty przez Wielką Brytanię.

ERASMUS+: BĘDĄ EUROPEJSKIE SZKOŁY
WYŻSZE
Ruszył nabór wniosków od instytucji, które zamierzają
uczestniczyć w programie Erasmus+ w przyszłym roku.
O finansowanie mogą starać się podmioty publiczne lub
prywatne działające w dziedzinie kształcenia, szkolenia,
młodzieży i sportu. W 2019 r. Komisja Europejska
przewiduje 3 mld euro na inwestycje w młodych
Europejczyków oraz w utworzenie europejskich szkół
wyższych.

SELFIE czyli jak cyfrowa jest Twoja szkoła?
Platforma SELFIE to narzędzie, które ma pomóc ocenić
szkołom jak efektywnie wykorzystywać nowe technologie w
procesie uczenia się. Jego inauguracja odbyła się w
warszawskim IX Liceum im Hoffmanowej. – SELFIE
umożliwia nauczycielom i uczniom wyrażenie poglądów i
może odegrać ważną rolę w dostosowywaniu szkolnictwa
do ery cyfrowej – ocenił komisarz Tibor Navracsics.
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