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UTI a găzduit prima întâlnire a grupului de lucru de la un important
proiect internaţional

Universitatea Tehnică „Gheorghe Asachi“ din Iaşi a organizat joi prima întâlnire de lucru dintr-unimportant proiect internaţional lansat recent din
care face parte şi instituţia de învăţământ superior ieşeană. Proiectul poartă numele de NANOUPTAKE şi este vorba despre „Nanouptake cost
action - Overcoming Barriers to Nanofluids Market Uptake“.

Grupul de lucru din proiect a discutat la Iaşi despre acţiunile care urmează a fi luate în lunile următoare pentru a stabili direcţiile de dezvoltare a cercetării.
Totodată, au pus la punct şi detaliile pentru primul eveniment NANOUPTAKE care va avea loc la finalul lunii octombrie a anului acesta în Castellon de la
Plana, din Spania. „UTI este membru de lucru al Comitetului de management al proiectului prin prof.dr. Alina Adriana Minea, de la Facultatea de Ştiinţa şi
Ingineria Materialelor. Totodată, prof. Minea deţine şi poziţia de Dissemination Manager al acestei acţiuni COST“, au precizat reprezentanţii universităţii. Din
grupul de lucru au făcut parte 13 persoane, inclusiv managerul proiectului, preşedintele şi vicepreşedintele, din opt ţări. 
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