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Uniwersytet Warmińsko-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:

14/04/2014 (piątek)

WARSZTATY
Nauki humanistyczno-społeczne– oferty stypendialne dla doktorantów. Portal
EURAXESS i inne możliwości wyszukiwania ofert
które odbędą się w Bibliotece Uniwersyteckiej, w sali S2 103 (ul. Oczapowskiego 12B) w godz. 9:00 –
11:00
Warsztaty skierowane są do doktorantów z Wydziałów:
Ekonomii, Prawa i Administracji, Nauk Społecznych, Nauk Humanistycznych, Sztuki, Teologii
Program spotkania oraz formularz zgłoszeniowy znajduje się na stronie:
http://www.uwm.edu.pl/rpk/index.php?id=szkolenia/tresc_szkolenia&k=123
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Więcej informacji o organizowanych wydarzeniach można znaleźć na stronie www.uwm.edu.pl/rpk
w zakładce SZKOLENIA

Oferty stypendialne – nie przegap terminów!
Centrum Informacji dla Naukowców Euraxess przedstawia aktualne oferty stypendialne
dla naukowców (wg terminów aplikowania)

Francja - grant badawczy Ambasady Francji dla osób po doktoracie; termin składania wniosków: 1
maja 2014;
http://institutfrancais.pl/sciencesuniversites/pl/prezentacja2/bgf-pobyt-badawczy/
Hiszpania – stypendium podoktorskie w Andaluzji; termin: 5 maja 2014;
www.juntadeandalucia.es/economiainnovacionyciencia/talentia/?q=node/11825
Włochy – stypendium badawcze na Uniwersytecie Turyńskim; termin: 5 maja;
www.train2move.unito.it/tm2.html
Szwajcaria – stypendium CERN dla doktorantów; 6 maja;
http://jobs.web.cern.ch/join-us/doctoral-student-programme
Kanada (University of Alberta) – stypendium dla doktorantów, nauki społ-human.; 9 maja;
www.wirth.ualberta.ca/en/Awards/Polish.aspx
Wiedeń/Londyn/Rzym – stypendia Polskiej Akademii Umiejętności dla humanistów; 15 maja;
http://pau.krakow.pl/index.php/2008031766/Stypendia-Fundacji-Lanckoronskich.html
Europa - Consolidator Grant ERC; od 7 do 12 lat po doktoracie; 20 maja 2014;
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/topics/76-erccog-2014.html
Polska – konkurs Naukowej Fundacji Polpharma na projekt badawczy; 30 maja;
www.polpharma.pl/fundacja/konkurs-na-projekt-badawczy/
Różne kraje – grant badawczy National Geographic Society; 30 maja;
www.nationalgeographic.com/explorers/grants-programs/gef/northen-europeresearch/
Stypendia L`Oréal Polska dla Kobiet i Nauki; 31 maja 2014;
http://lorealdlakobietinauki.pl/regulamin.php
Różne kraje – stypendium dla doktorantów (do 27 lat) biomedycyna; 1 czerwca;
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http://www.bifonds.de/fellowships-grants/phd-fellowships.html
Różne kraje - stypendia badawcze EURIAS dla naukowców po doktoracie; termin: 5 czerwca,
www.2015-2016.eurias-fp.eu/call-applications
Konkursy NCN: Preludium, Sonata oraz Opus; 17 czerwca 2014;
www.ncn.gov.pl/aktualnosci/2014-03-17-ogloszenie-konkursow
Francja – stypendia dla naukowców po doktoracie; 24 czerwca;
www.agencenationale-recherche.fr/en/funding-opportunities/documents/aap-en/hosting-highlevelresearchers-raction-2014/nc/
Dowolny kraj – Praxis, FNP - staże zagraniczne dla doktorantów i dr, 30 czerwca;
www.fnp.org.pl/oferta/skills-praxis/
Tajwan – stypendium badawcze dla doktorantów i dr, dziedziny związane z regionem;
30 czerwca;
http://taiwanfellowship.ncl.edu.tw/eng/about_02.aspx
Dowolny kraj – granty indywidualne Marii Skłodowskiej-Curie; termin: 11 września 2014;
http://kpk.gov.pl/?page_id=10250

EUROPEAN SAFETY AUTHORITY
Informujemy o naborze na ekspertów przez European Food Safety Authority, w poniższych
obszarach:



Additives and products or substances used in animal feed (FEEDAP)



Animal health and welfare (AHAW)



Biological hazards (BIOHAZ)



Contaminants in the food chain (CONTAM)



Dietetic products, nutrition and allergies (NDA)



Genetically modified organisms (GMO)



Plant health (PLH)



Plant protectionproducts and their residues
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http://www.efsa.europa.eu/en/scpanels/memberscall2011.htm

wiecej informacji dotyczących aplikacji i warunków w linku powyżej. Rejestracja trwa do 18 czerwca.

FUNDUSZ STYPEDNIALNY I SZKOLENIOWY
Informujemy, iż 27.03. rozpoczął się nabór wniosków na konkurs "Rozwój Polskich Uczelni"
organizowany przez Fundusz Stypendialny i Szkoleniowy.
Działania przewidziane w projekcie to m.in.:






rozwój programów studiów w języku angielskim (wykładowym);
rozwój wspólnych programów studiów (na poziomie licencjackim, magisterskim lub
doktoranckim), prowadzących do uzyskania podwójnego dyplomu;
rozwój nowych, innowacyjnych programów studiów, odpowiadającym nowym potrzebom
i wyzwaniom pojawiającym się na poziomie krajowym lub europejskim;
przygotowanie nowych kursów, modułów, specjalizacji, programów studiów;
utworzenie dwustopniowych programów studiów w oparciu o efekty kształcenia, z ECTS jako
systemem transferu i akumulacji punktów;

Priorytetowo będą traktowane projekty związane z tematyką środowisko i zmiany klimatyczne.
Wszystkie dyscypliny naukowe odnoszące się do tej tematyki będą kwalifikowane do wsparcia, w tym
projekty interdyscyplinarne.
Ostateczny termin składania wniosków mija 27.05.2014r.
Więcej szczegółów tutaj.

FUNDUSZ STYPEDNIALNY I SZKOLENIOWY – WIZYTY PRZYGOTOWAWCZE
Uprzejmie informujemy, że w związku z niewykorzystaniem alokacji, termin składania wniosków
zostaje przedłużony bezterminowo, do momentu wyczerpania puli dostępnych środków.
Wydłużeniu uległ również okres realizacji projektu – od 29 stycznia 2014 r. do 31 października 2014
r.
Wizyty przygotowawcze to krótkie wizyty (od 1 do 5 dni) przedstawicieli instytucji edukacyjnych,
mające na celu:
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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.
Państwa, do których można wyjechać to Norwegia, Islandia, Liechtenstein
Maksymalna kwota stypendium 1750 Euro (500 Euro na koszty podróży, 250 Euro na dzień)

Więcej szczegółów pod adresem www.fss.org.pl

Opracował: Mikołaj Zadrożny

