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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 

 

NADCHODZĄCE WYDARZENIA: 

19/03/2015 (czwartek) 

KONFERENCJA 
dla kobiet nauki ,,Nauka na obcasach’’ 

 
która odbędzie się w Bibliotece Uniwersyteckiej UWM, s. 307, ul. Oczapowskiego 12B w godz. 09:00 – 

15:00 
Program spotkania oraz formularz zgłoszeniowy będzie dostępny wkrótce na stronie 

www.uwm.edu.pl/rpk w zakładce „Szkolenia” 
 

 
 
 
 

http://www.uwm.edu.pl/rpk
http://www.uwm.edu.pl/rpk
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SERDECZNIE ZAPRASZAMY NA NASZĄ STRONĘ NA FACEBOOKU  

www.facebook.com/RPKOlsztyn 

 

UKRAINA KRAJEM STOWARZYSZONYM Z PROGRAMEM HORYZONT 2020 

Komisja Europejska przewiduje, że w marcu możliwe będzie podpisanie z Ukrainą umowy 
stowarzyszeniowej do programu Horyzont 2020. 

Umowa zacznie obowiązywać po tym, jak władze Ukrainy ratyfikują ją i poinformują o tym KE.  Tym 
samym, na mocy umowy, osoby prawne z Ukrainy mogą uczestniczyć w działaniach finansowanych  
w ramach budżetu programu Horyzont 2020 na rok 2015 (mogą składać wnioski, uczestniczyć  
w przetargach, konkursach, działaniach JRC itp.) jako organizacje ze statusem AC (Associated Country) 
tylko po tym jak umowa stowarzyszeniowa nabierze mocy. Dodatkowo, przedstawiciele Ukrainy będą 
mogli uczestniczyć w Komitetach Programowych. 

Ponieważ Unia Europejska nie uznaje aneksji Autonomicznej Republiki Krymu oraz Sevastopola, 
organizacje z tych terenów nie są objęte umową stowarzyszeniową. W przypadku zwrócenia tych 
terenów Ukrainie, umowa zostanie odpowiednio zmieniona. 

Więcej w komunikacie KE. 

 

Źródło: KPK 

 

IV EDYCJA PROGRAMU „MOBILNOŚĆ PLUS” 

Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego ogłosiło IV edycję programu „Mobilność Plus". 

Przyznane w ramach Programu środki mają na celu sfinansowanie pobytu młodych naukowców  

w zagranicznej jednostce naukowej, która w sposób ciągły prowadzi badania naukowe i prace 

rozwojowe. Środki przyznane w jego ramach mogą być przeznaczone również na podróże pomiędzy 

miejscem zamieszkania uczestnika programu a miejscowością, w której znajduje się zagraniczny 

ośrodek naukowy, a także na opłacenie kosztów pobytu za granicą małżonka i niepełnoletnich dzieci. 

W zakresie programu uczony może wnioskować o przyznanie 10 tys. zł miesięcznie na opłacenie 

kosztów pobytu oraz dodatkowo o 2 tys. zł dla małżonka i 1 tys. zł na niepełnoletnie dziecko. Środki 

http://www.facebook.com/RPKOlsztyn
http://ec.europa.eu/research/participants/data/ref/h2020/grants_manual/hi/3cpart/h2020-hi-list-ac_en.pdf?_=58655886
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finansowe mogą być przyznane na okres od 6 do 36 miesięcy. Wnioski można składać do 15 kwietnia 

2015 roku.  

Więcej informacji tutaj.

 

PROGRAM FULBRIGHT SPECIALIST 

Polsko-Amerykańska Komisja Fulbrighta zaprasza do składania wniosków w konkursie programu 
Fulbright Specialist. Umożliwia on polskim instytucjom goszczenie amerykańskich naukowców celem 
prowadzenia przez nich wykładów, seminariów, szkoleń dla nauczycieli, konferencji lub warsztatów jak 
i współpracy przy planowaniu programu nauczania. Wizyta naukowca w Polsce może trwać od 2 do 6 
tygodni. 
 
Termin składania wniosków: do 1 kwietnia br. 

Więcej informacji tutaj.

 

WSPÓLNE CENTRUM BADAWCZE (JRC) POSZUKUJE NAUKOWCÓW 

Krajowy Punkt Kontaktowy Programów Badawczych UE informuje o uruchomieniu przez Komisję 

Europejską naboru zgłoszeń od naukowców zainteresowanych pracą we Wspólnym Centrum 

Badawczym (Joint Research Centre - JRC). Aktualnie otwarty nabór ma na celu utworzenie bazy danych 

kandydatów, spośród których będą rekrutowani pracownicy naukowi do poniższych Instytutów JRC  

(a także jednostek zarządzających JRC w Brukseli oraz Isprze): 

- Instytut Materiałów Referencyjnych i Pomiarów, Geel, Belgia, 

- Instytut Pierwiastków Transuranowych, Karlsruhe, Niemcy, 

- Instytut ds. Energii i Transportu, Petten, Holandia, 

- Instytut Ochrony i Bezpieczeństwa Obywateli, Ispra, Włochy, 

- Instytut Środowiska i Zrównoważonego Rozwoju, Ispra, Włochy, 

- Instytut Zdrowia i Ochrony Konsumentów, Ispra, Włochy, 

- Instytut Perspektywicznych Studiów Technologicznych, Sewilla, Hiszpania. 

Poszukiwani kandydaci powinni mieć obywatelstwo UE, stopień doktora lub odpowiednie 

doświadczenie zawodowe. Zakres obowiązków będzie obejmował – oprócz prowadzenia badań – np. 

utrzymywanie kontaktów z organami krajowymi i regionalnymi zajmującymi się nauką i badaniami  

http://www.nauka.gov.pl/komunikaty/ogloszenie-o-konkursie-w-ramach-programu-pod-nazwa-mobilnosc-plus-iv-edycja.html
http://www.fulbright.edu.pl/pl/fulbright-specialist-program/
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w UE, uczestniczenie w komisjach oceniających projekty badawcze, analiza polityk UE, czy 

przygotowywanie sprawozdań naukowych i artykułów. 

Więcej informacji: 

https://ec.europa.eu/jrc/en/working-with-us/jobs/vacancies/function-group-iv-researchers 

 

Źródło: KPK 

  

ŚRODKI NA WSPÓŁPRACĘ ŚRODOWISK NAUKOWYCH UE I PAŃSTW AZJI CENTRALNEJ  

Włoska Agencja ds. Nowych Technologii, Energii i Zrównoważonego Rozwoju Gospodarczego (ENEA) 

zaprasza początkujących naukowców (doświadczenie badawcze mniejsze niż 4 lata licząc od dnia 

uzyskania tytułu magistra) do starania się o jedno z ośmiu stypendiów badawczych w jednym z centrów 

badawczych ENEA. Czas trwania stypendium to 6 miesięcy a jego wysokość to 2000 euro brutto na 

miesiąc. Ponadto stypendysta może liczyć na zwrot kosztów podróży do i z Włoch w maksymalnej 

wysokości 300 euro. 

Termin składania wniosków: do 13 marca br.  

Więcej informacji: http://www.enea.it/en/job-study/international-fellowship-2015 

 

 

Opracował: Mikołaj Zadrożny 

https://ec.europa.eu/jrc/en/working-with-us/jobs/vacancies/function-group-iv-researchers
http://www.enea.it/en/job-study/international-fellowship-2015

