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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: Dzień z Narodową Agencją Wymiany Akademickiej i oferta portalu EURAXESS 

Odbędzie się 19 lutego (środa) w godz. 11.00– 14:30 w Centrum Konferencyjno – Ekspozycyjnym Stara 

Kotłownia ul. Prawocheńskiego 9, sala 102 

 

Organizowane wydarzenie poświęcone jest przedstawieniu ofert i programów wspierających rozwój kariery 

naukowej, dedykowanych zarówno instytucjom np. Program PROM, STER, Akademickie Partnerstwa 

Międzynarodowe, jak i naukowcom np. Polskie Powroty, Program im. Bekkera. Przedstawione zostaną 

również bogate możliwości portalu EURAXESS np. wyszukiwanie staży, stypendiów, zamieszczanie naukowego 

CV itp. 

 

Rejestracja oraz szczegółowy program szkolenia dostępne są  na stronie uwm.edu.pl/rpk w zakładce: 

„Szkolenia”.  

 

W marcu planujemy organizację dwóch warsztatów: 

 

11 marca : Projektowanie biznesu z wykorzystaniem narzędzi Business Model Canvas i Value Proposition 

Canvas  

 

12 marca: Jak odpowiednio zaprezentować projekt biznesowy i naukowy –  prezentacja pitch deck. 

 

Szczegółowe agendy warsztatów oraz rejestracja dostępne wkrótce na stronie uwm.edu.pl/rpk w zakładce: 

„Szkolenia”.  

 

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 

 

LUTY 2020 

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

 

• Konkurs im. Inki Brodzkiej-Wald na prace doktorskie – stypendia dla doktorów nauk 

humanistycznych   

Termin: 28 lutego 2020  

• Szwajcaria (CERN) – Junior Fellowship Programme, Senior Applied Fellowship Programme oraz 

Senior Research Fellowship Programme                                                                                                      

Termin: 2 marca 2020  

• Belgia/Niemcy – program doktorski Hasselt University oraz Joint Research Centre Komisji 

Europejskiej, “Nuclear Waste Management and Decommissioning”  

 Termin: 10 marca 2020  

• Kraje Grupy Wyszehradzkiej, Partnerstwa Wschodniego, Bałkany – stypendia dla doktorantów i 

osób po doktoracie  

 Termin: 15 marca 2020  

• Narodowe Centrum Badań i Rozwoju – program „Lider” dla doktorantów  i nauczycieli 

akademickich na realizację własnych projektów badawczych 

 Termin: 16 marca 2020  

• Narodowe Centrum Nauki – konkurs Sonatina na projekty badawcze realizowane przez osoby po 

doktoracie; konkurs Etiuda na stypendia doktorskie  

Termin: 16 marca 2020  

• Szwajcaria (CERN) – Doctoral Student Programme 

 Termin: 25 marca 2020  

• Wielka Brytania – Newton International Fellowship - stypendia podoktorskie; nauki przyrodnicze, 

fizyczne, medyczne, społeczne i humanistyczne 

Termin: 26 marca 2020  

• United Nations University (Helsinki) – Visiting PhD Fellowship dla doktorantów 

 Termin: 31 marca 2020  

• Włochy (Rzym) - stypendia dla doktorantów (kultura rzymska)  

 Termin: 31 marca 2020  

• Włochy – stypendia Bogliasco z zakresu sztuki i nauk humanistycznych 

 Termin: 15 kwietnia 2020  

• National Geographic – Exploration Grant oraz Early Career Grant  

Termin: 22 kwietnia 2020  

• Europa – European Research Consortium for Informatics and Mathematics, Alain Bensoussan 

Fellowship Programme - stypendia dla doktorów 

 Termin: 30 kwietnia 2020  

• Europa – Stypendia Polskiej Akademii Umiejętności; archeologia śródziemnomorska, historia, 

historia sztuki, filologia klasyczna i historia filozofii 

       Termin: 8 maja 2020  

http://funduszewieczyste.pl/pl/aktualnosci/item/96-viii-edycja-konkursu-im-inki-brodzkiej-wald
https://www.smartrecruiters.com/CERN/743999703228752-junior-fellowship-programme
https://www.smartrecruiters.com/CERN/743999703229031-senior-applied-fellowship-programme
https://jobs.smartrecruiters.com/CERN/743999695845095-senior-research-fellowship-programme-theoretical-experimental-physics
https://nawa.gov.pl/naukowcy/program-im-ulama
https://nawa.gov.pl/naukowcy/program-im-ulama
https://www.uhasselt.be/vacancies_detail?taal=04&vacid=1882&ref=1
https://www.uhasselt.be/vacancies_detail?taal=04&vacid=1882&ref=1
https://www.visegradfund.org/apply/mobilities/visegrad-scholarship/?c=how-to-apply
https://www.visegradfund.org/apply/mobilities/visegrad-scholarship/?c=how-to-apply
https://www.ncbr.gov.pl/index.php?id=34371&L=740
https://www.ncbr.gov.pl/index.php?id=34371&L=740
https://ncn.gov.pl/ogloszenia/konkursy/sonatina4
https://ncn.gov.pl/ogloszenia/konkursy/etiuda8
https://www.smartrecruiters.com/CERN/743999703228641-doctoral-student-programme
https://www.thebritishacademy.ac.uk/funding/newton-international-fellowships?utm_source=newsletter&utm_medium=email&utm_campaign=fundingcall%20%7C%20newton-international%20%7C%20%20%7C%20Funding&utm_content=Funding&utm_term=20200127
https://www.wider.unu.edu/phdfellows
https://www.lemmermann-foundation.org/
https://bfny.org/en/apply
https://www.nationalgeographic.org/funding-opportunities/grants/what-we-fund/
https://www.nationalgeographic.org/funding-opportunities/grants/what-we-fund/
https://fellowship.ercim.eu/information
https://fellowship.ercim.eu/information
http://pau.krakow.pl/index.php/pl/dzialalnosc/stypendia-fundacji-lanckoronskich
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• Francja/Polska – stypendia Instytutu Francuskiego dla doktorantów 

 Termin: 18 maja 2020  

• NCN i NCBR – Konkurs Tango na projekty wdrożeniowe 

Termin: nabór w trybie ciągłym do 30 czerwca 2020 r. z podziałem na rundy  

• 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 

doświadczeniem 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  

• Niderlandy - Evert Willem Beth Foundation, logika, filozofia nauki, historia logiki 

 Termin: aplikacje przyjmowane non-stop  

• Brazylia (São Paulo) – Visitting Researcher Program po doktoracie 

 Termin: aplikacje przyjmowane non-stop   

  

Stypendia przyjazdowe do Polski:  

• NAWA Polskie Powroty – na zatrudnienie i grant startowy powracających do kraju polskich 

naukowców 

Termin: 31 marca 2020  

• NAWA Program im. Ulama – stypendia przyjazdowe dla zagranicznych naukowców po doktoracie; 

Termin: 15 kwietnia 2020 

___________________________________________________________________________________ 

 

Programy doktorskie we współpracy z Joint Research Centre Komisji Europejskiej 

 

Wspólne Centrum Badawcze Komisji Europejskiej (JRC) zaprasza instytucje szkolnictwa wyższego 

uprawnione do nadawania stopnia doktora do współpracy w ramach programu Collaborative Doctoral 

Partnership. Celem programu jest szkolenie młodego pokolenia doktorantów w obszarze nauki i 

technologii z uwzględnieniem polityki naukowej. Termin składania wniosków trwa do 3 marca 2020 r. 

Więcej informacji na stronie Komisji Europejskiej.  

  

 
Źródło: KPK 

___________________________________________________________________________________ 

 

Ogólnopolski Dzień informacyjny konkursu Bio-Based Industries Joint Undertaking (BBI JU) 

 

4 marca 2020 r. we Wrocławiu odbędzie się Ogólnopolski Dzień Informacyjny konkursu Bio-Based 

Industries Joint Undertaking (BBI JU) na 2020 rok. Gośćmi wydarzenia będą przedstawiciele Komisji 

https://www.pologne.campusfrance.org/pl/bgf-doktorat-cotutellecodirection
https://ncn.gov.pl/ogloszenia/konkursy/tango4
http://www.humboldt-foundation.de/web/humboldt-fellowship-postdoc.html
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
http://www.embo.org/funding-awards/fellowships/short-term-fellowships#application
https://www.embo.org/funding-awards/fellowships/postdoctoral-fellowships
https://www.knaw.nl/en/awards/funds/evert-willem-beth-stichting
http://www.fapesp.br/en/6659
https://nawa.gov.pl/nawa/aktualnosci/polskie-powroty-zapraszamy-do-skladania-wnioskow
https://nawa.gov.pl/naukowcy/program-im-ulama
https://ec.europa.eu/jrc/en/working-with-us/collaborative-doctoral-partnerships
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Europejskiej i konsorcjum Bio-Based Industries Consortium (BIC), w skład którego wchodzą 

przedstawiciele europejskich dużych oraz małych i średnich przedsiębiorstw (MŚP), regionalnych 

klastrów, europejskich stowarzyszeń handlowych i europejskich platform technologicznych oraz 

studenci UPWr, którzy poszerzali swoje kompetencje z zakresu przedsiębiorczości. W tym roku można 

ubiegać się o projekty w ramach 15 tematów z sektora biogospodarki o łącznym dofinansowaniu 87 

milionów EUR. Więcej informacji na stronie Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu.  

 

 
                   Źródło: KPK 

              

              __________________________________________________________________________________ 

Komisja Europejska ostrzega przed fałszywymi mailami i próbami oszustwa 

                      

Komisja Europejska ostrzega użytkowników portalu Funding & Tenders przed e-mailami fałszywie 

podającymi się za pochodzące z Komisji Europejskiej.  Wiadomości te mają layout łudząco podobny do 

wyglądu Funding & Tenders Portal i próbują wyłudzać dane oraz opłaty za rzekome zabezpieczenie 

finansowania z programu Horyzont 2020.  

Komisja Europejska nigdy nie prosi obywateli o opłaty za ocenę lub wybór projektu złożonego w 

wyniku zaproszenia do składania wniosków.  

Komisja przypomina też, że Funding & Tenders Portal nigdy nie poprosi żadnego użytkownika o 

przesłanie ważnych danych osobowych i finansowych za pośrednictwem poczty elektronicznej. 
 

 

Źródło: KPK  

___________________________________________________________________________________ 

 

Dzień Informacyjny oraz spotkania brokerskie w obszarze Bezpieczne Społeczeństwa 

 

W dniach 12-13 marca w Brukseli odbędzie się dzień informacyjny i spotkania brokerskie w obszarze 

Bezpieczne Społeczeństwa, który organizowany jest przez Sieć Krajowych Punktów Kontaktowych – 

SEREN4, Komisję Europejską (EC) oraz Agencję Wykonawczą ds. Badań Naukowych (REA). Podczas 

wydarzenia przedstawione zostaną szczegółowo zagadnienia w ramach ostatniego konkursu z obszaru 

Bezpieczne Społeczeństwa w programie Horyzont 2020. Podczas drugiego dnia wydarzenia odbędą się 

spotkania brokerskie (B2B) oraz możliwość prezentacji pomysłu na projekt w ramach tzw. pitch session. 

Ponadto będzie można wziąć udział w szkoleniu dotyczącym programu Internal Security Fund. 

Agenda dostępna na stronie, rejestracja obowiązkowa.  

 
Źródło: KPK 

__________________________________________________________________________________ 
 

III Dzień z Horyzontem 2020 już w marcu 

 

25 marca 2020 r. w Centrum Zarządzania Innowacjami i Transferem Technologii Politechniki 

Warszawskiej odbędzie się już trzecia edycja Dnia z Horyzontem 2020. Podczas wydarzenia eksperci 

Krajowego Punktu Kontaktowego Programów Badawczych UE przedstawią ofertę programu dla 

https://www.upwr.edu.pl/konferencje/50812/ogolnopolski_dzien_informacyjny_konkursu_bio_based_industries_joint_undertaking_bbi_ju.html
https://h2020-secure-societies-info-day.b2match.io/
https://h2020-secure-societies-info-day.b2match.io/signup
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naukowców, przedsiębiorców i instytucji w ostatnich konkursach programu na rok 2020. Beneficjenci 

programu podzielą się swoim doświadczeniem i przedstawią korzyści wynikające z realizacji projektów 

w Horyzoncie 2020. Zarysowane zostaną także możliwości, które otworzą się po roku 2020, w nowym 

programie Horyzont Europa.  

 

Rejestracja zostanie otwarta wkrótce na stronie KPK PB UE. 

 

 
                    Źródło: KPK  

__________________________________________________________________________________________________________________________ 

Opracowała: Magdalena Burczyńska 


