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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:

04/12/2013 (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
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19/12/2013 (czwartek)

KONFERENCJA
NOWE MOŻLIWOŚCI FINANSOWANIA BADAO I INNOWACJI NA HORYZONCIE
Podsumowanie 7 Programu Ramowego oraz inauguracja Programu Horyzontu 2020
która odbędzie się w Bibliotece Uniwersyteckiej, w sali 116 (ul. Oczapowskiego 12B)

Więcej informacji o organizowanych wydarzeniach można znaleźd na stronie www.uwm.edu.pl/rpk
w zakładce SZKOLENIA

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 – stypendium 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; inne
granty, szkolenia: www.embo.org/fundingawards/fellowships
Różne kraje – stypendia Biuro Uznawalności Wykształcenia i Wymiany Międzynarodowej dla
doktorantów i pracowników uczelni:
www.buwiwm.edu.pl/wym/intro.htm
Japonia - Japan Society for the Promotion of Science; stypendia dla mgr, doktorantów i dr;
należy znaleźć instytucję w Japonii, która złoży wniosek – terminy na stronie:
www.jsps.go.jp/english/e-fellow/fy2014/appli_short_2014.html
Rumunia – stypendium New Europe College dla doktorantów i dr; 9 grudnia;
www.nec.ro/fundatia/nec/nec_intl_2014.htm
Belgia (Uniwersytet w Liege) –, grant badawczy dla doktorantów; 15 grudnia;
www.ulg.ac.be/upload/docs/application/pdf/2013-10/srde_2013-2014_guidelines.pdf
Granty Narodowego Centrum Nauki (Preludium, Opus i Sonata); 16 grudnia;
www.ncn.gov.pl/finansowanie-nauki/konkursy/typy
Dowolny kraj – stypendia Fundacji Crescendum Est – Polonia; 31 grudnia;
http://crescendumest.pl/index.php?option=com_content&view=section&layout=blog&id=15&Ite
mid=
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Włochy - stypendia Fundacji Bogliasco; 15 stycznia 2014;
www.bfny.org/english/fellowships.cfm
Różne kraje - stypendia Funduszu Wyszehradzkiego; 31 stycznia 2014;
http://visegradfund.org/scholarships
Grecja – stypendia Fundacji Onassisa; 31 stycznia;
www.onassis.gr/en/scholarships-foreigners.php
Tajwan – stypendium Funduszu Wyszehradzkiego dla doktorantów i dr; 15 lutego
2014; http://visegradfund.org/scholarships/taiwan/
Instytuty JRC (Włochy, Niemcy, Holandia, Belgia, Hiszpania); stypendia i praca:
http://ec.europa.eu/dgs/jrc/index.cfm?id=3720

Baza ofert stypendialnych www.euraxess.pl.
Źródło: Euraxess

KOMISJA
EUROPEJSKA
POSZUKUJE
EKSPERTÓW
NARODOWYCH
ODDELEGOWANIA DO WSPÓLNOTOWEGO CENTRUM BADAWCZEGO (JRC).

DO

Kandydaci na ekspertów w Institute for Health and Consumer Protection (IHCP) powinni złożyd
aplikację odpowiednio dla oddziałów:
I.3 Biologii Molekularnej i Genomiki w terminie: 16.12.2013
I.4 Neo-nauki biologiczne w terminie: 27.01.2014
Kandydaci powinni przygotowad swoje CV w języku angielskim, francuskim lub niemieckim , zgodnie z
Europejskim formatem CV- EUROPASS (w programie Word lub w formacie PDF).
Profile ekspertów wraz z opisem stanowisk do pobrania na stronie Biura ds. Współpracy
Międzynarodowej. Zachęcamy do zapoznania się z ofertami Komisji Europejskiej.

III DZIEO INFORMACYJNY PROGRAMU HORYZONT 2020
Krajowy Punkt Kontaktowy Programów Badawczych UE (KPK) zaprasza na kolejny dzieo informacyjny
poświęcony programowi ramowemu HORYZONT 2020 na lata 2014-2020.
Na każdym spotkaniu eksperci KPK podzielą się z aktualnościami w postępach prac nad nowym
programem finansującym badania i innowacje.
Zakres tematyczny dni informacyjnych:
- ramowe założenia i struktura programu,
- podstawowe zasady uczestnictwa,
- strategiczne kierunki konkursów w latach 2014-2015.
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III dzieo informacyjny jest zaplanowany na dzieo 11 grudnia 2013 r. – to jest w dniu ogłoszenia
pierwszych konkursów w ramach nowego programu.
Szczegóły wydarzenia oraz rejestracja on-line na stronie KPK

NABÓR DO PROGRAMU FNP DEDYKOWANEGO LAUREATEM BĄDŹ STYPENDYSTĄ
FUNDACJI
Fundacja na rzecz Nauki Polskiej aktualnie prowadzi nabór w konkursie SKILLS-Mentoring. Celem
programu jest umożliwienie jego uczestnikom (młodym naukowcom pracującym w Polsce)
nawiązania kontaktów i współpracy mentoringowej z doświadczonymi uczonymi – z Polski lub z
zagranicy – o uznanym dorobku naukowym.
Naukowcom zakwalifikowanym do programu FNP zapewni dofinansowanie do 4 krótkich spotkao
mentora i mentorowanego. Fundacja zakupi bądź zrefunduje bilet na przejazd oraz w ramach limitu
zwróci koszty noclegu, wyżywienia i transportu lokalnego poniesione na miejscu.
Formuła mentoringu ma charakter otwarty. Kluczowe dla zawiązania efektywnej relacji mentoringu
jest ustalenie, jakie role przyjmą partnerzy i jakie są ich oczekiwania. W programie mentoringu
oferowanym przez Fundację doprecyzowanie formuły mentoringu satysfakcjonującej obie strony
relacji leży całkowicie w gestii mentora i mentorowanego.
Podstawą relacji mentoringowej jest plan współpracy opracowany wspólnie przez mentora i
mentorowanego. Plan musi obejmowad okres nie krótszy niż 12 miesięcy i nie dłuższy niż 24
miesiące.
Termin składania wniosków do 31.12.2013 r.
Mentorowanym może zostad osoba ze stopniem naukowym doktora, która jest laureatem bądź
stypendystą Fundacji.
Mentorem może zostad wskazana przez mentorowanego osoba, uznana w międzynarodowym
środowisku naukowym.
Źródło: FNP

NABÓR EKSPERTÓW DO PROGRAMU HORYZONT 2020
Komisja Europejska ogłosiła nabór na kandydatów na ekspertów do programu H2020, którzy będą
wspierad jej agencje wykonawcze w realizacji nowego Programu Ramowego w zakresie badao
naukowych i innowacji – Horyzont 2020.
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Komisja Europejska potrzebuje niezależnych ekspertów, którzy będą nie tylko oceniad wnioski w
nowym programie, ale także oceniad sam program, jak również politykę badawczo-rozwojową i
proinnowacyjną UE.
Rejestracja w bazie ekspertów będzie trwała przez cały okres trwania programu Horyzont 2020.
Oprócz najlepszych naukowców KE chce pozyskad specjalistów z innych sektorów, w tym biznesu i
usług.
Ze względu na przepisy o ochronie danych osobowych dane osób wpisanych do bazy ekspertów FP7
nie zostaną przeniesione do nowej bazy dotyczącej ekspertów H2020.
Zachęcamy polskich ekspertów z różnych dziedzin i z różnym doświadczeniem do zgłaszania się.
Praca eksperta to unikatowe doświadczenie, które może w znaczący sposób przyczynid się do
zwiększenia swoich szans w aplikowaniu o fundusze z Programu Ramowego, a także możliwośd
nawiązania bardzo cennych kontaktów zawodowych.
Źródło: KPK

Opracowała: Ewa Kłos

