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RESEARCH The European Research Career Fair  
28 de maig de 2009, Freie Universität, Berlin (Alemanya) 
www.researchcareerfair.com 

 
RESEARCH és un esdeveniment de naturalesa europea sota l’auspici del comissari europeu 
Janez Potocnik, amb l’objectiu de promocionar i millorar les carreres dels investigadors a 
Europa. La fira reunirà a diversos grups relacionats amb la recerca com ara universitats, 
centres d’investigació (tant els nacionals com els intraeuropeus) i empreses. 
 
S’espera una participació d’uns 1500 estudiants de doctorat i investigadors de tot Europa, a 
més de personalitats de reconegut prestigi dins del món de la recerca, que debatran sobre 
estratègies d’innovació i noves expectatives professionals. A l’àrea ferial, uns 60 
expositors provinents de laboratoris, centres de recerca i empreses presentaran les seues 
línies d’innovació als investigadors. 
 
RESEARCH està organitzat per Apec, el Fòrum Francoalemany (FFA) i la Universitat 
Francoalemanya (UFA), en col·laboració amb la Comissió Europea i la xarxa EURAXESS-
Researchers in Motion. 
 
Podeu trobar tota la informació sobre la fira en el web de l’esdeveniment: 
http://www.researchcareerfair.com 
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28 de maig de 2009, Freie Universität, Berlin (Alemanya) 
www.researchcareerfair.com 

 
RESEARCH es un evento de naturaleza europea bajo el auspicio del comisario europeo Janez 
Potocnik, con el objetivo de promocionar y mejorar las carreras de los investigadores en 
Europa. La feria reunirá a diversos grupos relacionados con la investigación como 
universidades, centros de investigación (tanto los nacionales como los intraeuropeos) y 
empresas. 
 
Se espera una participación de unos 1500 estudiantes de doctorado e investigadores de toda 
Europa, además de personalidades de reconocido prestigio dentro del mundo de la 
investigación, que debatirán sobre estrategias de innovación y nuevas expectativas 
profesionales. En el área ferial, unos 60 expositores procedentes de laboratorios, centros 
de investigación y empresas presentarán sus líneas de innovación a los investigadores. 
 
RESEARCH está organizado por Apec, el Fórum Franco-Alemán (FFA) y la Universidad 
Franco-alemana (UFA), en colaboración con la Comisión Europea y la red EURAXESS-
Researchers in Motion. 
 



Toda la información sobre la feria está disponible en la web del evento: 
http://www.researchcareerfair.com 
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