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Uniwersytet Warmiosko-Mazurski w Olsztynie 
ul. Oczapowskiego 2; 10-719 Olsztyn 
tel.  89/ 523 34 67; fax. 89/ 524 04 94 

www.uwm.edu.pl/rpk 

 

NADCHODZĄCE WYDARZENIA: 

08/10/2013 (wtorek) 

SZKOLENIE 

OFERTA STYPENDIALNA I APLIKOWANIE DO PROGRAMÓW SCIEX, DAAD i FSS, 

które odbędzie się w Sali Posiedzeo Rady Wydziału Biologii i Biotechnologii (Sala posiedzeo Senatu) 

Na spotkanie zapraszamy pracowników naukowych i doktorantów zainteresowanych aktualnymi 
ofertami współpracy z zagranicznymi ośrodkami, stażami i stypendiami wyjazdowymi. 

Spotkanie poprowadzą pracownicy Regionalnego Punktu Kontaktowego w Olsztynie. 

Udział w spotkaniu jest bezpłatny. Rejestracja wyłącznie w formie elektronicznej TUTAJ 

http://www.uwm.edu.pl/rpk
http://www.uwm.edu.pl/rpk/index.php?id=szkolenia/tresc_szkolenia&k=108
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07/10/2013 (poniedziałek) 

I DZIEO INFORMACYJNY 

Horyzont 2020 - nowy Program Ramowy w zakresie badao naukowych i innowacji 

Organizowany przez: Krajowy Punkt Kontaktowy Programów Badawczych UE, IPPT PAN w 
partnerstwie ze Szkołą Główną Gospodarstwa Wiejskiego 

W programie spotkania: Program Horyzont 2020 w pigułce: ramowe założenia i struktura programu, 
podstawowe zasady uczestnictwa, Wybrane zagadnienia dotyczące partnerstw publiczno-

prywatnych, Europejskiej Rady Badao Naukowych (ERC), Akcji Marii Skłodowskiej - Curie (MSCA) oraz 
małych i średnich przedsiębiorstw. 

Miejsce spotkania: Mała aula SGGW, ul. Rakowiecka 30, Warszawa 

Do udziału w spotkaniu szczególnie zachęcamy wszystkie osoby zainteresowane aplikowaniem do 
nadchodzącego programu ramowego. 

Udział w spotkaniu jest bezpłatny. Szczegółowy spotkania oraz możliwośd rejestracji on-line na 
stronie KPK 

 

 

OFERTY STYPENDIALNE – NIE PRZEGAP TERMINÓW! 

Poniżej znajdziecie Paostwo aktualne oferty stypendialne Centrum Informacji dla Naukowców 
Euraxess skierowane do doktorantów i naukowców (wg terminów aplikowania): 

 

1. USA – stypendium World Forest Institute; aplikacja cały rok; 
http://wfi.worldforestry.org/index/international-fellowship.html  

2. Stypendia European Molecular Biology Organisation: krótkie do 3 miesięcy – aplikacja cały rok; 
inne granty, szkolenia: www.embo.org/funding-awards/fellowships 

3. Stypendia Microsoft dla doktorantów; termin aplikowania 26 września; 
http://research.microsoft.com/en-us/collaboration/global/apply-europe.aspx  

4. Australia – stypendium Go8 dla doktorów; aplikacja do 11 października; 
www.go8.edu.au/university-staff/programs-_and_-fellowships-1/go8-european-fellowships  

5. USA - stypendia Fundacji Kościuszkowskiej dla doktorantów i dr; do 15 października 2013; 
www.thekf.org/scholarships/exchange-us/ 

http://www.kpk.gov.pl/aktualnosci/imprezy/i.html?id=5041
http://wfi.worldforestry.org/index/international-fellowship.html
http://www.embo.org/funding-awards/fellowships
http://research.microsoft.com/en-us/collaboration/global/apply-europe.aspx
http://www.go8.edu.au/university-staff/programs-_and_-fellowships-1/go8-european-fellowships
http://www.thekf.org/scholarships/exchange-us/
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6. Programy FNP: HOMING Plus i POMOST dla dr; dziedziny bio, info, techno; 15 października; 
http://www.fnp.org.pl/rozpoczynamy-nabor-wnioskow-w-ostatniej-edycji-programow-homing-plus-
i-pomost/  

7. Program START FNP – doktoranci i dr; 31 października; www.fnp.org.pl/oferta/start/  

8.  Szwajcaria – program SCIEX dla doktorantów i dr; 1 listopada; www.sciex.pl 

9. Francja – grant Fundacji Fyssen dla dr; 4 listopada; www.fondationfyssen.fr/en/research-grants/  

10. Niemcy – stypendia DAAD; doktoranci i dr; 15 listopada; www.daad.pl/pl/09203/index.html 

 

Baza ofert stypendialnych www.euraxess.pl 

Źródło: Euraxess 

 

OSTATNI NABÓR W PROGRAMIE SCIEX 

Do dnia 1 listopada 2013 r. potrwa ostatni nabór wniosków na projekty badawcze w  Programie 
wymiany naukowej między Szwajcarią a nowymi paostwami członkowskimi Unii Europejskiej (Sciex-
NMSch) 

W ramach Funduszu Stypendialnego można uzyskad dofinansowanie dla następujących projektów: 

1. projekty badawcze doktorantów i młodszych pracowników naukowych (z tytułem doktora), w 
celu prowadzenia badao naukowych w instytucjach badawczych Szwajcarii (stypendia na okres od 6 
do 24 miesięcy) . 

2. wizyty pracowników naukowych z Polski lub Szwajcarii tj. 5- dniowe pobyty w Szwajcarii lub w 
Polsce w związku z realizacją projektu badawczego wymienionego w punkcie 1. 

 Skład grupy projektowej: 1 stypendysta z Polski, 1 mentor z Polski, 1 mentor ze Szwajcarii 

Doktoranci i młodzi pracownicy naukowi zatrudnieni będą w instytucji goszczącej w ramach umowy o 
pracę, zgodnie z zasadami prawa Szwajcarii. Instytucja przyjmująca podpisuje porozumienie o 
współpracy z Komitetem Sterującym Sciex-NMSch. 

Obszar tematyczny projektów: wszystkie dyscypliny naukowo-badawcze 

Więcej informacji oraz formularze wniosków na stronie: www.sciex.pl 

Serdecznie zapraszamy do konsultowania wniosków 

Żródło: RPK 

 

http://www.fnp.org.pl/rozpoczynamy-nabor-wnioskow-w-ostatniej-edycji-programow-homing-plus-i-pomost/
http://www.fnp.org.pl/rozpoczynamy-nabor-wnioskow-w-ostatniej-edycji-programow-homing-plus-i-pomost/
http://www.fnp.org.pl/oferta/start/
http://www.sciex.pl/
http://www.fondationfyssen.fr/en/research-grants/
http://www.daad.pl/pl/09203/index.html
http://www.euraxess.pl/
http://www.sciex.pl/
http://www.uwm.edu.pl/rpk/index.php?id=aktualnoscis&k=885
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SZWAJCARIA ZAPRASZA NA STYPENDIUM 

Rząd Szwajcarii oferuje roczne stypendia na pobyty badawcze i staże podoktorskie w uczelniach i 
instytutach badawczych w Szwajcarii.  

Stypendia są skierowane do: 

 polskich doktorantów (do 35. roku życia)  

 naukowców (ze stopniem doktora uzyskanym max. do 5 lat przed terminem aplikowania), 
reprezentujących różne dziedziny naukowe.  

Wnioski aplikacyjne należy złożyd w terminie do 31 października br. do Biura Uznawalności 
Wykształcenia i Wymiany Międzynarodowej (BUWiWM).  

Szczegółowe informacje oraz wnioski aplikacyjne znajdują się na stronie BUWiWM (w zakładce Oferty 
stypendialne; Szwajcaria). 

 

OFERTA STYPENDIALNA NIEMIECKIEJ CENTRALI WYMIANY AKADEMICKIEJ (DAAD) NA 
ROK AKADEMICKI 2014/2015 

Serdecznie zapraszamy do zapoznania się z ofertą DAAD na rok akademicki 2014/2015 skierowaną 
do studentów, absolwentów, doktorantów oraz naukowców z polskich uczelni. 

W razie dodatkowych pytao prosimy o kontakt z lektorem DAAD na UWM w Olsztynie: 
p. Dirkiem Steinhoff (d.h.steinhoff@web.de). 
 
Cała oferta stypendialna, inne pomocne informacje oraz kontakt do DAAD w Warszawie znajdą 
Paostwo na stronie internetowej www.daad.pl 

 

DRUGA EDYCJA NAGRODY DLA KOBIET INNOWATOREK 

Komisja Europejska przyzna trzy nagrody dla kobiet innowatorek. Łączna pula nagród wynosi 175 000 
€. Pierwsza nagroda to 100 000 €, druga 50 000 € i trzecia 25 000 €. Zwyciężczynie zostaną wyłonione 
przez niezależne jury złożone z przedstawicieli świata nauki i biznesu. Laureatki poznamy wiosną 
2014 r. 

Celem nagrody jest zachęcanie i stymulowanie kobiet do udziału w innowacyjnych przedsięwzięciach. 
Jest wyrazem wsparcia zaangażowania kobiet w naukę, badania naukowe i przedsiębiorczośd. 

Nagrodzone zostaną wyniki, które zostały już uzyskane a nie te planowane. Innymi słowy, nagrody 
zostaną przyznane osobom, które już wdrożyły doskonałe innowacje. 

http://www.buwiwm.edu.pl/
http://www.uwm.edu.pl/bwz/wp-content/uploads/2013/07/Oferta-stypendialna_DAAD.pdf
mailto:d.h.steinhoff@web.de
http://www.daad.pl/
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Termin zgłoszeo: 15 października 2013, godz. 17.00 (czas środkowoeuropejski) 

Kryteria uczestnictwa, kryteria przyznawania nagrody oraz szczegółowe informacje i formularz 
zgłoszeniowy znajdują się na stronie internetowej konkursu 

 

Opracowała: Ewa Kłos 

http://ec.europa.eu/research/innovation-union/index_en.cfm?section=women-innovators

