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ROZWIŃ SWOJĄ KARIERĘ NAUKOWĄ! OFERTA EURAXESS I STYPENDIA
MIĘDZYNARODOWE DLA MŁODYCH NAUKOWCÓW – WARSZTATY
Zachęcamy doktorantów oraz wszystkich, którzy planują swoją karierę naukową do udziału w
warsztatach, które odbędą się 20 marca br. w sali 103 budynku Biblioteki Uniwersyteckiej. Spotkanie
poprowadzą pani Ewelina Sobocińska i pani Agnieszka Murzec-Wojnar z Regionalnego Punktu
Kontaktowego Programów Badawczych UE w Olsztynie.
W programie:
- przedstawienie strony internetowej Biura ds. Współpracy Międzynarodowej oraz Regionalnego
Punktu Kontaktowego w Olsztynie (jak wyszukiwać oferty stypendialne, formalności związane z
wyjazdem za granicę, itp.),
- Erasmus+ – możliwości wyjazdów na praktyki zagraniczne,
- omówienie Portalu dla mobilnych naukowców – EURAXESS (wyszukiwanie ofert stypendialnych ,
rejestracja, załączanie CV i innych potrzebnych dokumentów),
- oferta wybranych funduszy stypendialnych dla doktorantów
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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".

OFERTY STYPENDIALNE Granty i stypendia 2019 – nie przegap terminów!
Aktualne oferty grantów i stypendiów dla naukowców (wg terminów składania wniosków):


Francja – Polska – stypendia Instytutu Francuskiego dla doktorantów
Termin: 7 marca 2019



Austria (Institute of Science and Technology) – osoby po doktoracie
Termin: 15 marca 2019



Kraje Grupy Wyszehradzkiej, Partnerstwa Wschodniego, Bałkany – stypendia dla
doktorantów i osób po doktoracie
Termin: 15 marca 2019



Włochy (Rzym) - stypendia dla doktorantów (kultura rzymska)
Termin: 15 marca 2019



Granty NCN –Uwertura 3
Termin: 15 marca 2019



Narodowe Centrum Badań i Rozwoju – program Lider
Termin: 15 marca 2019



Rzym– stypendia dla doktorantów (kultura rzymska)
Termin: 15 marca 2019



Narodowe Centrum Badań i Rozwoju – program „Lider” dla osób do 35 r.ż.
Termin: 18 marca 2019



Wielka Brytania, Newton International Fellowship – stypendium dla osób po doktoracie
Termin: 27 marca 2019



Turcja – stypendia na badania, wykłady, konferencje
aplikacje przyjmowane non-stop



Europa – EMBO: 2-letnie stypendia podoktorskie
wnioski przyjmowane są cały rok
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Dowolny kraj - stypendia European Molecular Biology Organisation dla naukowców na
każdym etapie kariery
aplikacje przyjmowane non-stop

Źródło: KPK

NOWA ODSŁONA PORTALU UCZESTNIKA – FUNDING & TENDER OPPORTUNITIES
KROK PO KROKU

27 lutego w budynku Biblioteki Uniwersyteckiej odbyły się warsztaty dla osób zainteresowanych
składaniem wniosków projektowych w ramach programu Horyzont 2020. Warsztaty zostały
zorganizowane przez Regionalny Punkt Kontaktowy PB w Olsztynie. Ze względu na to, że w grudniu
2018 r. Komisja Europejska zastąpiła Participant Portal nowym portalem uczestnika Funding&Tender
Opportunities powstała potrzeba zapoznania się z działaniem i funkcjami nowej strony. Na spotkaniu
prowadzące (Ewelina Sobocińska i Agnieszka Murzec-Wojnar) poruszyły kwestie, m.in.: struktury
programu Horyzont2020, dokumentacji konkursowej, możliwości aplikowania, tworzenie profilu
naukowca, instytucji badawczej czy przedsiębiorstwa, poszukiwanie partnerów do współpracy, a także
rejestracji ekspertów oceniających wnioski projektowe w programie.
Uczestnicy podczas warsztatów mieli okazję przećwiczyć nabytą wiedzę, a także zarejestrować profil
naukowca na portalu.
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Wszystkich zainteresowanych aplikowaniem w programie Horyzont2020 zachęcamy do zapoznania się
z portalem Funding&Tender Opportunities

PORADNIKI DLA GRANTÓW MSCA
W ramach projektu Net4Mobility+ opublikowano poradniki dla aplikujących o projekty typu ITN oraz
RISE w Programie Ramowym Horyzont 2020. Zawierają one informacje o tym, jak z sukcesem
wypełnić wniosek do każdego z konkursów MSCA. Znajdują się tam wskazówki ekspertów, lista
najczęściej popełnianych błędów, odniesienia do dokumentów i zaleceń KE oraz inne przydatne
informacje.
Poradniki dostępne są jedynie w języku angielskim.
Zachęcamy do odwiedzenia strony Net4Mobility+ i zapoznania się z poradnikami.
Źródło:KPK

KATALOG KONKURSÓW NA LATA 2019-2020 DLA BADAŃ SPOŁECZNYCH
I HUMANISTYCZNYCH
Sieć Punktów Kontaktowych 6. Wyzwania Społecznego H2020, w ramach projektu Net4Society, opracowała
katalog zawierający listę i opisy tematów opublikowanych w konkursach 2019, w których badania SSH
stanowią ważny element projektów. Jest to nowa wersja dokumentu, uzupełniona o tematy konkursów 2019
opublikowane wraz z ubiegłoroczną aktualizacją Programów Prac.
Badania Społeczne i Humanistyczne (Social Sciences and Humanities – SSH) są obszarem przekrojowym,
obecnym w większości obszarów tematycznych Programu Ramowego Horyzont 2020. Osadzenie SSH w tym
programie jest niezbędne do maksymalizacji zwrotu inwestycji w badania naukowe i rozwój nowych
technologii na potrzeby społeczeństwa. Oznacza to m.in. integrację aspektów socjo-ekonomicznych w proces
tworzenia i rozwoju badań oraz w rozwój nowych technologii, które będą wspierać rozwiązywanie problemów
społecznych.
Katalog dostępny jest na stronie projektu Net4Society
Źródło: KPK
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STYPENDIUM IM. ALBRECHTA LEMPPA
Do 31 marca trwa nabór wniosków w ramach konkursu im. Albrechta Lemppa. Jest on adresowany do pisarzy
z Polski i Niemiec oraz dla niemieckich tłumaczy literatury polskiej i polskich tłumaczy literatury
niemieckojęzycznej. Jego celem jest doskonalenie sztuki przekładu i pisania w duchu standardów literackich
i translatorskich bliskich Albrechtowi Lemppowi oraz upamiętnienie jego wkładu do polsko-niemieckiej wymiany
literackiej.
Na program stypendialny składają się rokrocznie dwa jednomiesięczne pobyty w kraju sąsiada:
1) Jeden miesiąc w domu gościnnym Literarisches Colloquium Berlin dla polskiego pisarza lub tłumacza.
Fundatorzy pokrywają koszty podróży i zakwaterowania oraz wypłacają stypendium w wysokości 1200 Euro.
2) Jeden miesiąc w Krakowie, w pokojach Kolegium Tłumaczy Instytutu Książki, dla niemieckiego pisarza lub
tłumacza. Fundatorzy pokrywają koszty podróży i zakwaterowania oraz wypłacają stypendium w wysokości
1200 Euro.

Szczegóły konkursu dostępne tu
Źródło: RPK Poznań

FULBRIGHT GRADUATE STUDENT AWARD 2020-2021
Od 1 lutego do 26 kwietnia trwa nabór wniosków w konkursie Fulbright Graduate Student Award. Fulbright
Graduate Student Award to stypendia dla Polaków zainteresowanych rozpoczęciem studiów drugiego
i trzeciego stopnia w USA. Stypendium przyznawane jest na pierwszy rok studiów magisterskich, doktoranckich
lub innych kończących się uzyskaniem dyplomu na poziomie graduate (np. Graduate Artist Diploma), z
możliwością przedłużenia na drugi rok. Przyjmowane są zgłoszenia na wszystkie kierunki studiów z wyłączeniem
studiów medycznych wymagających bezpośredniego kontaktu z pacjentem, programów LLM oraz MBA. Wyjazd
jest możliwy na każdą akredytowaną amerykańską uczelnię wyższą.
Stypendium jest finansowane przez amerykański Departament Stanu oraz polskie Ministerstwo Nauki
i Szkolnictwa Wyższego.

Szczegóły konkursu dostępne tu
Źródło: Fulbright Polska
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FULBRIGHT JUNIOR RESEARCH AWARD - STYPENDIA W USA DLA DOKTORANTÓW
Od 1 lutego do 10 czerwca można składać wnioski w ramach programu Junior Advanced Research Award.
Fulbright Junior Research Award to stypendia dla studentów studiów doktoranckich z polskich instytucji
naukowych. Celem stypendium, trwającego od 6 do 9 miesięcy, jest realizacja własnego projektu badawczego
w amerykańskiej uczelni, instytucie badawczym lub organizacji pozarządowej. Przyjmujemy zgłoszenia ze
wszystkich dziedzin z wyłączeniem projektów wymagających bezpośredniego kontaktu z pacjentem.
Stypendium jest finansowane przez amerykański Departament Stanu oraz polskie Ministerstwo Nauki i
Szkolnictwa Wyższego.

Szczegóły konkursu dostępne tu
Źródło: Fulbright Polska

L'ORÉAL POLSKA DLA KOBIET I NAUKI 2019
Od 4 marca do 30 kwietnia trwa nabór wniosków w ramach konkursu L'Oréal Polska dla Kobiet i Nauki 2019.
W jego ramach przyznane zostanie jedno stypendium dla badaczek magistrantek, dwa stypendia dla badaczek
kończących prace nad swoją rozprawą doktorską oraz trzy stypendia dla badaczek kończących prace nad swoją
pracą habilitacyjną. Wnioski o stypendium mogą składać tylko badaczki, które prowadzą badania w obszarze
nauk o życiu.
Szczegóły konkursu dostępne tu
Źródło: lorealdlakobietinauki.pl

Opracowała: Ewelina Sobocińska

