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Діяльність
ДАК

ДАК – це єврорегіональна екосистема інтегральних
інновацій в районі дельти Дунаю, заснована у 2014 році. Її
діяльність приведена у відповідність з цілями Стратегії
ЄС для Дунайського регіону (EUSDR). ДАК має на меті
впровадження інтегральних інновацій у сфері мистецтва
та високих технологій в активно взаємодіючій мережі
академічних установ із врахуванням єдиних маркерів та
різноманітності культури Єврорегіону «Нижній Дунай».

http://vyzc.pef.mendelu.cz/en/internationalОфіційний сайт
cooperation/27110-dac
ДАК

ДАК
Партнери

 «Данубіус» (Галац, Румунія);
 «Едуконс» (Новий Сад);
 Інститут інтегральних інновацій (Кельн, Німеччина);
 Університет імені Менделя (Брно, Чехія);
 Берлинський університет імені Штайнбайса (SHB,
Берлин);
 Словацький університет технологій (Братислава);
 Університет мистецтв (Белград, Сербія);
 Бухарестський університет імені Спіру Харета
(Румунія);
 Жилинський університет (Словакія);
 Ізмаїльський державний гуманітарний університет;
 Кагульський державний університет імені
Б. П. Хашдеу (Молдова);
 Русенський університет «Ангел Кънчев» (Болгарія).

ДАК
Лозунг

Від Чорного лісу до Чорного моря,
від інтелекту до бізнесу
From Black Forrest to Black Sea, from Brain to Business

Активовані Академічні Проекти ДАК
Програма «Еrasmus
Master of Integral
Innovation» (EMINTIN)
 «Данубіус» (Галац);
 «Едуконс» (Новий
Сад);
 Університет імені
Менделя (Брно);
 Словацький
університет технологій
(Братислава).
Програма «ДАК-Обмін»
передбачає заснування
мережі тренінгових
центрів, літніх таборів та
формату академічних
змагань
Програма «ДАК Люди»
скерована на взаємодію
творчих спілок з
академічним середовищем
Ізмаїльський державний
гуманітарний університет
Програма
«ДАК Поступ»
передбачає усі види
популяризації з метою
просування проекту
• «Данубіус» (Галац);
 • Інститут інтегральних
інновацій (Кельн);
 •
Університет
імені
Менделя (Брно).

Ізмаїльський державний гуманітарний університет є членом ДАК з 2016
р. ІДГУ запрошено розробити і впровадити програму «ДАК Люди», в основі
якої лежить взаємодія творчих спілок нашого регіону з академічним
середовищем. Його офіційна символіка, розроблена Інститутом Інтегральних
Іновацій (Кельн), виглядає наступним чином:

Проект «ДАК Люди» має дві принципові складові: програми «Іновація
як надія» (Innovation is Hope) та «Небо як межа» (Sky is the Limit). Формат
першої з них передбачає безпосередню взаємодію студентів з цільовою
регіональною спільнотою у галузі мистецтв для отримання навичок
художнього мислення та ремісничих умінь регіонального рівня. Друга
програма скерована на співпрацю з дитячими установами з художньої
майстерності різних рівней з метою долучання обдарованих дітей до
університетських проектів.

