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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: 

30/10/2013 (środa) 

WARSZTATY KOMPUTEROWE 

PRZEWODNIK PO STYPENDIACH, KONKURSACH I PROGRAMACH DLA MŁODYCH 
NAUKOWCÓW - oferty stypendialne dla doktorantów, portal EURAXESS i inne 

możliwości wyszukiwania ofert 

które odbędą w Bibliotece Uniwersyteckiej, w sali S2 103 (ul. Oczapowskiego 12B) 

Warsztaty skierowane są do doktorantów ze wszystkich wydziałów 

 

http://www.uwm.edu.pl/rpk
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06/11/2013 (środa) 

SEMINARIUM 

 Rady Młodych Naukowców 

MECHANIZMY FINANSOWANIA BADAO MŁODYCH NAUKOWCÓW W POLSCE 

Podczas spotkania przedstawiciele różnych instytucji oferujących stypendia i granty lub pośredniczące 
w aplikowaniu o nie (w tym RPK Olsztyn) przybliżą aktualnie oferowane programy; przedstawią 

również najczęściej popełniane przez wnioskodawców błędy oraz doradzą jak ich unikad. Częśd sesji 
będzie poświęcona na dyskusję uczestników z zaproszonymi prelegentami oraz wymianę własnych 

doświadczeo. 

Szczegóły dotyczące spotkania będą już wkrótce dostępne na stronie RMN  

 

 

OFERTY STYPENDIALNE – NIE PRZEGAP TERMINÓW! 

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

 

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

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

Program START FNP – doktoranci i doktorzy; 31 października br.; 
http://www.fnp.org.pl/oferta/start/; 

Szwajcaria – program SCIEX dla doktorantów i doktorów; 1 listopada br.; http://www.sciex.pl; 

Niemcy – stypendia DAAD; doktoranci i doktorzy; 15 listopada br.; 
http://www.daad.pl/pl/09203/index.html; 

Biuro Uznawalności Wykształcenia i Wymiany Międzynarodowej – różne stypendia zagraniczne 
2014/15 dla doktorantów i pracowników uczelni: www.buwiwm.edu.pl/wym/intro.htm. 

Baza ofert stypendialnych www.euraxess.pl. 

Źródło: Euraxess 

 

http://rmn.org.pl/zaplanowane-seminaria
http://wfi.worldforestry.org/index/international-fellowship.html
http://www.embo.org/funding-awards/fellowships
http://www.fnp.org.pl/oferta/start/
http://www.sciex.pl/
http://www.daad.pl/pl/09203/index.html
http://www.buwiwm.edu.pl/wym/intro.htm
http://www.euraxess.pl/
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"Wizyty Przygotowawacze"FSS: już wkrótce kolejny nabór! 

Operator programu Fundusz Stypendialny i Szkoleniowy, Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji już w 
listopadzie tego roku planuje kolejny nabór na wizyty przygotowawcze. 
Działania podejmowane w ramach Programu FSS mają na celu wzmacnianie stosunków 
dwustronnych pomiędzy Polską a Norwegią, Islandią i Liechtensteinem w obszarze edukacji, a każdy 
projekt powinnien zakładad współpracę z wybranymi partnerami z krajów-darczyoców. 
 
Wizyty Przygotowawcze to krótkie wizyty przedstawicieli instytucji edukacyjnych, mające na celu: 
 

 nawiązanie współpracy pomiędzy instytucjami; 

 podtrzymanie i rozwinięcie dotychczasowych kontaktów międzyinstytucjonalnych; 

 przygotowanie i zaplanowanie wspólnego projektu; 

 wypełnienie wniosku aplikacyjnego w celu ubiegania się o dofinansowanie z Funduszu 
Stypendialnego i Szkoleniowego lub z innych programów. 
 

Czas trwania pojedynczej wizyty: od 1 do 5 dni roboczych 
 
W ramach wizyty przygotowawczej kwalifikowalne będą następujące typy wydatków: 
 

 koszty podróży i ubezpieczenia  

 koszty utrzymania podczas wizyty 

 dodatkowe koszty wynikające ze specjalnych potrzeb, np. niepełnosprawności (jeśli dotyczy). 
 
Szczegóły oraz dokumenty apikacyjne będą na bieżąco umieszczane na stronie FSS  

 

PROGRAM RISE: RESEARCH INTERNSHIPS IN SCIENCE AND ENGINEERING 

Niemiecka Centrala Wymiany Akademickiej (DAAD) zaprasza jednostki naukowe z całego świata 
zainteresowane współpracą z praktykantami z Niemiec do udziału w programie RISE (Research 
Internships in Science and Engineering). 

W ramach programu RISE jednostki naukowe, a także indywidualni pracownicy naukowi i doktoranci 
mogą ubiegad się o przyjęcie jako praktykanta wysoko wykwalifikowanego studenta z Niemiec.  

W projekcie biorą udział studenci następujących dziedzin:  

- biologia 
- chemia 
- fizyka 
- nauki o Ziemi 
- inżynieria 

oraz pokrewnych kierunków. 

http://www.fss.org.pl/pv
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Ostateczny termin zgłaszania osób i jednostek zainteresowanych współpracą z praktykantem z 
Niemiec w 2014 roku upływa 24 listopada 2013 r. 

Więcej informacji znajdziecie Paostwo na stronie RISE DAAD 

 

FRANCUSKA OFERTA DLA NAUKOWCÓW (NAUKI  BIOLOGICZNE I HUMANISTYCZNE) 

Francuska Fundacja Fyssen zaprasza młodych naukowców po doktoracie do starania się o roczne 
granty badawcze (nauki biologiczne i humanistyczne) ww. instytucji. Przewidywana wysokośd grantu 
to od 15 do 30 tysięcy euro. 

Corocznie Fundacja przyznaje także międzynarodową nagrodę naukową (60 tysięcy euro). W tym 
roku nagroda zostanie przyznana za badania związane z mechanizmami poznawczymi człowieka. 

Termin nadsyłania zgłoszeo mija 4 listopada br. 

Więcej informacji o grantach badawczych  

Więcej informacji o nagrodzie naukowej 

 

TRZY KONKURSY NARODOWEGO CENTRUM NAUKI-TERMIN APLIKACJI JESZCZE W 
TYM ROKU! 

Narodowe Centrum Nauki uruchomiło 16 września br. kolejne edycje następujących konkursów: 

OPUS – na projekty badawcze, w tym finansowanie zakupu lub wytworzenia aparatury naukowo-
badawczej niezbędnej do realizacji tych projektów, 
PRELUDIUM – na projekty badawcze, realizowane przez osoby rozpoczynające karierę naukową 
nieposiadające stopnia naukowego doktora, 
SONATA – na projekty badawcze, realizowane przez osoby rozpoczynające karierę naukową 
posiadające stopieo naukowy doktora. 

Termin składania wniosków (wszystkie konkursy): do 16 grudnia br. 

Ogłoszenia o konkursie: 

OPUS, PRELUDIUM, SONATA 

Źródło: NCN 

 

Opracowała: Ewa Kłos 

https://www.daad.de/rise-weltweit/en/
http://www.fondationfyssen.fr/en/research-grants/
http://www.fondationfyssen.fr/en/international-prize/
http://www.ncn.gov.pl/ogloszenia/konkursy/opus-16-09-2013
http://www.ncn.gov.pl/ogloszenia/konkursy/preludium-16-09-2013
http://www.ncn.gov.pl/ogloszenia/konkursy/sonata-16-09-2013
http://www.ncn.gov.pl/aktualnosci/2013-09-16-ogloszenie-o-konkursach-opus6-preludium6-sonata6

