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Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie 

Biuro ds. Współpracy Międzynarodowej 
ul. Oczapowskiego 2; 10-719 Olsztyn 
tel.  89/ 523 34 67; fax. 89/ 524 04 94 

www.uwm.edu.pl/rpk 
www.facebook.com/RPKOlsztyn 

biurorpk@uwm.edu.pl 

Szkolenie: Rozwiń swoją karierę naukową! Oferta EURAXESS i stypendia międzynarodowe dla młodych 
naukowców 

Szkolenie odbędzie się: 23 października 2019 r. (środa)  
w godz. 10:00 – 12:00  

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

Zachęcamy doktorantów oraz wszystkich, którzy planują swoją karierę naukową do udziału w warsztatach, 
które odbędą się  23 października br. w sali 103 budynku Biblioteki Uniwersyteckiej. Podczas spotkania 
zostanie przedstawiona oferta EURAXESS i wybrane, ciekawe stypendia międzynarodowe dla młodych 
naukowców. 
Udział w spotkaniu jest bezpłatny. Ilość miejsc ograniczona do 20 osób. Decyduje kolejność zgłoszeń. 

Rejestracja dostępna na stronie www.uwm.edu.pl/rpk w zakładce "Szkolenia". 

_________________________________________________________________________________ 

 

Warsztaty :Nowa odsłona Portalu uczestnika – Funding & Tender Opportunities krok po kroku 
 

Warsztaty odbędą się: 30 października 2019 r. (środa)  
w godz. 10:00 – 12:00  

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

Zapraszamy na warsztaty, które skierowane są do naukowców ze wszystkich wydziałów i umożliwiają 
uczestnikom zapoznanie się z działaniem nowego serwisu Komisji Europejskiej Funding & Tender Opportunites, 
który jest następcą dotychczasowego Participant Portal. Na spotkaniu poruszymy kwestie, m.in.: struktury 
programu Horyzont2020, dokumentacji konkursowej, możliwości aplikowania, tworzenie profilu naukowca, 

http://www.uwm.edu.pl/rpk
http://www.facebook.com/RPKOlsztyn
mailto:biurorpk@uwm.edu.pl
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Aktualne oferty grantów i stypendiów dla doktorantów i pracowników nauki 
PAŹDZIERNIK 2019 

programy są podlinkowane – kliknij w nazwę, aby przejść do strony programu 
 

 
 

• USA  stypendia Fundacji Kościuszkowskiej dla doktorantów i osób po doktoracie;          

       Termin: 31 października 2019  

• Finlandia – stypendia na badania nad kulturą i j. fińskim; doktoranci i po doktoracie;                      

Termin: 31 października 2019  

• Islandia – Institute for Icelandic Studies - Snorri Sturluson Fellowships;                                              

Termin: 31 października  

• Niemcy – stypendia DAAD na pobyty badawcze (1-6 msc.) dla doktorantów i młodych naukowców,  

Termin: 15 listopada oraz 30 kwietnia  

• Niemcy – stypendia DAAD na pobyty badawcze (7–12 msc.) doktorantów oraz na studia doktoranckie 

w ramach polsko-niemieckiej opieki naukowej lub w trybie cotutelle Termin: 15 listopada 2019  

• Niemcy – stypendia DAAD na krótkie pobyty badawcze (1–3 msc.) dla naukowców/nauczycieli 

akademickich; oraz na krótkie staże artystyczne i pobyty naukowe dla nauczycieli akademickich z 

kierunków architektonicznych i artystycznych Termin: 15 listopada 2019 oraz 30 kwietnia  

• Niemcy – stypendia DLR/DAAD dla doktorantów, młodych oraz doświadczanych naukowców z 

dziedzin: lotnictwo i kosmonautyka, energia, transport; Terminy podane w otwartych ofertach  

instytucji badawczej czy przedsiębiorstwa, poszukiwanie partnerów do współpracy, a także rejestracji ekspertów 
oceniających wnioski projektowe w programie. 

Udział w spotkaniu jest bezpłatny. Ilość miejsc ograniczona do 20 osób. Decyduje kolejność zgłoszeń. 

Rejestracja dostępna na stronie www.uwm.edu.pl/rpk w zakładce "Szkolenia". 

_____________________________________________________________________________________ 

W listopadzie planujemy organizację dwóch szkoleń pt. : 

13 listopada : ABC przygotowywania wniosku: projekty badawczo-innowacyjne i innowacyjne oraz projekty 
wspierające 

oraz 

27 listopada : Audyt i finansowanie w projektach badawczych w programie Horyzont 2020 

 

Szczegółowe informacje oraz rejestracja będą dostępne wkrótce na stronie ww.uwm.edu.pl/rpk w zakładce 
„Szkolenia”.  

Praktyczne%20warsztaty,%20umożliwiające%20uczestnikom%20zapoznanie%20się%20z%20działaniem%20nowego%20serwisu%20Komisji%20Europejskiej%20Funding%20&%20Tender%20Opportunites,%20który%20jest%20następcą%20dotychczasowego%20Participant%20Portal.
https://www.oph.fi/en/education-development/funding-internationalisation/finnish-language-and-culture-studies
https://www.oph.fi/en/education-development/funding-internationalisation/finnish-language-and-culture-studies
https://www.daad.de/deutschland/stipendium/datenbank/en/21148-scholarship-database/?daad=1&detail=50015434&origin=36&page=1&q=&status=3&subjectGrps=
https://www.daad.de/deutschland/stipendium/datenbank/en/21148-scholarship-database/?daad=1&detail=57140602&origin=36&page=1&q=&status=3&subjectGrps=
https://www.daad.de/deutschland/stipendium/datenbank/en/21148-scholarship-database/?daad=1&detail=57507783&intention=&origin=36&page=1&q=&status=&subjectGrps=
https://www.daad.de/deutschland/stipendium/datenbank/en/21148-scholarship-database/?daad=1&detail=57507783&intention=&origin=36&page=1&q=&status=&subjectGrps=
https://www.daad.de/deutschland/stipendium/datenbank/en/21148-scholarship-database/?daad=&detail=50015456&origin=36&page=1&q=&status=5&subjectGrps=
https://www.daad.de/deutschland/stipendium/datenbank/en/21148-scholarship-database/?daad=&detail=50110016&origin=36&page=1&q=&status=5&subjectGrps=
https://www.daad.de/deutschland/stipendium/datenbank/en/21148-scholarship-database/?daad=&detail=50110016&origin=36&page=1&q=&status=5&subjectGrps=
https://www.daad.de/deutschland/stipendium/datenbank/de/15370-dlr-daad-research-fellowships-in-the-fields-of-space-aeronautics-energy-and-transportation-research-/
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• Szwajcaria – Marie Skłodowska-Curie Doctoral Programme, sustainable food systems, sustainable   

energy systems and sustainable land use decisions, Termin: 1 grudnia 2019  

• USA – Fulbright Schuman grants for post-doctoral research, stypendia na pobyty badawcze o tematyce 

USA-UE; Termin: 1 grudnia 2019  

• Granty NCN: Opus, Preludium, Preludium Bis, Sonata Termin: 16 grudnia 2019  

• Irlandia (CONFIRM Centre for Smart Manufacturing) – 2-letnie stypendia Marie Skłodowska-Curie dla 

naukowców po doktoracie lub z 4-letnim dośw. badawczym ;                                    Termin: 31 grudnia 

2019  

• Włochy – stypendia Fundacji Bogliasco dla humanistów i artystów  Termin: 15 stycznia 2020  

• Niemcy – stypendia Fundacji Humboldta dla naukowców każdej dziedziny: stypendia do 4 lat po 

doktoracie oraz stypendia do 12 lat po doktoracie Termin: aplikacje przyjmowane non-stop  

• Turcja – stypendia na badania, wykłady, konferencje dla naukowców po doktoracie lub z 5-letnim 

dośw. w prowadzeniu badań Termin: aplikacje przyjmowane non-stop  

• Różne kraje EMBO – stypendia European Molecular Biology Organisation krótkoterminowe dla 

doktorantów i osób po doktoracie Termin: aplikacje przyjmowane non-stop  

• Dowolny kraj – stypendia EMBO długoterminowe dla osób po doktoracie; Termin: aplikacje 

przyjmowane non-stop  

• Holandia - Evert Willem Beth Foundation, logika, filozofia nauki, historia logiki Termin: aplikacje    

przyjmowane non-stop   

 
 

Warsztaty dla naukowców dziedzin humanistycznych ERC w Wiedniu 

 

W dniach 22-23 listopada we Wiedniu odbędą się warsztaty ERC Mentoring Initiative. Są one skierowane do 

wybitnych badaczy w dziedzinach nauk humanistyczno-społecznych, którzy są zainteresowani konkursami: 

Consolidator i Starting. Wydarzenie będzie prowadzone przez laureatów programu oraz ekspertów 

oceniających wnioski. Spotkanie będzie prowadzone w całości w języku angielskim. Koszty podróży i noclegu w 

Austrii będą pokrywane przez organizatorów, czyli - Polską Akademię Nauk oraz wiedeński Instytut Nauk o 

Człowieku. 

Zgłoszenia będą przyjmowane do 27 października, dostępnych jest 5 miejsc więc warto dopracować aplikację. 

Najważniejsze kryteria oceny to: jakość pomysłu i dorobku badawczego. Rejestracja dostępna na stronie.  

Żródło: KPK 

____________________________________________________________________________________________________________________________ 

 

Konkurs i webinarium z zakresu MSCA ITN 

Do 14 stycznia 2020 trwa nabór wniosków do konkursu Marie Skłodowska-Curie Innovative Training Networks. 

Jego celem są kompleksowe szkolenia dla początkujących naukowców. Mają one być realizowane przez 

międzynarodowe i interdyscyplinarne zespoły badawcze z udziałem sektora pozaakademickiego.  

https://www.plantsciences.uzh.ch/en/research/fellowships/response.html
https://www.plantsciences.uzh.ch/en/research/fellowships/response.html
http://www.fulbrightschuman.eu/grants-eu-citizens/post-doctoral-research/
http://www.fulbrightschuman.eu/grants-eu-citizens/post-doctoral-research/
https://www.ncn.gov.pl/ogloszenia/konkursy/opus18
https://www.ncn.gov.pl/ogloszenia/konkursy/preludium18
https://www.ncn.gov.pl/ogloszenia/konkursy/preludium-bis
https://www.ncn.gov.pl/ogloszenia/konkursy/sonata15
https://euraxess.ec.europa.eu/jobs/hosting/confirm-centre-smart-manufacturing-presents-smart-40-msca-cofund-call-1
https://euraxess.ec.europa.eu/jobs/hosting/confirm-centre-smart-manufacturing-presents-smart-40-msca-cofund-call-1
https://www.bfny.org/en/apply/requirements
http://www.humboldt-foundation.de/web/humboldt-fellowship-postdoc.html
http://www.humboldt-foundation.de/web/humboldt-fellowship-experienced.html
https://www.tubitak.gov.tr/en/scholarship/postdoctoral/international-programmes/content-2221-fellowships-for-visiting-scientists-and-scientists-on-sabbatical-leave
https://www.embo.org/funding-awards/fellowships/short-term-fellowships#application
https://www.knaw.nl/en/awards/funds/evert-willem-beth-stichting
https://www.knaw.nl/en/awards/funds/evert-willem-beth-stichting
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdLPThaB-J6RFVvSmsRl-V4ZHXpdH6KDpzSMmlh1DReA0qUZQ/viewform
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A już 6 listopada o godzinie 14.00 (CET) odbędzie się Webinarium na temat MSCA International Training 

Network, Podczas spotkania zostaną wyjaśnione zasady i wymagania ITN a także sposób prawidłowego 

wypełnienia wniosku.  

Webinarium będzie prowadzone w całości w języku angielskim i jest organizowane w ramach projektu 

Net4Mobility+. 

Rejestracja znajduje się tu. 

Źródło: KPK 
_________________________________________________________________________________________ 

 

Program im. Iwanowskiej 

Do 18 grudnia 2019r. trwa nabór zgłoszeń do programu im. Iwanowskiej, który jest skierowany do polskich 

doktorantów.  Uczestnicy programu mogą odbyć część studiów doktoranckich w zagranicznych ośrodkach. 

Pobyt może trwać od 3 do 12 miesięcy.  

Regulamin oraz szczegółowy opis konkursu znajdują się na stronie NAWA.  

Źródło: NAWA 

____________________________________________________________________________________________________________________________ 

 

Seminarium PM Edukacja 

6 listopada w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie odbędzie się seminarium poświęcone nowoczesnym 

formom kształtowania kompetencji w zakresie zarządzania projektami na etapie edukacji akademickiej i 

szkolnictwa ustawicznego.  Udział w wydarzeniu jest bezpłatny, obowiązuje rejestracja, która będzie otwarta 

do 27 października.  

Źródło: KPK 

____________________________________________________________________________________________________________________________ 

Opracowała: Magdalena Burczyńska 

 

https://www.net4mobilityplus.eu/
https://www.net4mobilityplus.eu/
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScSv4sYJRdGSWtUC_wzl0odbvfrvNCO6YmuKEPuElBQuXndrg/viewform
https://nawa.gov.pl/nawa/aktualnosci/1214-doktoranci-otwarty-nabor-wnioskow-do-programu-im-iwanowskiej
http://www.projectmaster.ipma.pl/?page_id=1556
https://docs.google.com/forms/d/1oAxUgUyFHkfGhZQW2YeO_t6hcQ_RK2_CxvNHBR--kKU/viewform?edit_requested=true

