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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 
Konferencja dedykowana jest kobietom nauki, zarówno doktorantkom, młodym naukowcom  

jak i naukowcom z dużym doświadczeniem oraz wszystkim zainteresowanym tematyką konferencji. 
Na spotkaniu chcemy zaprezentować nowe oferty konkursów, stypendiów i grantów, które są szansą 

na rozwój kariery naukowej 
Program spotkania oraz formularz zgłoszeniowy jest dostępny 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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25/03/2015 (środa) 

WARSZTATY 
 „Nauki humanistyczno-społeczne – oferty stypendialne dla 

doktorantów. Portal EURAXESS i inne możliwości 
wyszukiwania ofert” 

 
która odbędzie się w Bibliotece Uniwersyteckiej UWM, s. 307, ul. Oczapowskiego 12B w godz. 10:00 – 

12:00 
 

 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/szkolenia/nauki-humanistyczno-spoleczne-oferty-stypendialne-dla-

doktorantow-portal-euraxess-i-inne 
 

 

  

SERDECZNIE ZAPRASZAMY NA NASZĄ STRONĘ NA FACEBOOKU  

www.facebook.com/RPKOlsztyn 

 

OFERTY STYPENDIALNE 

Centrum Informacji dla Naukowców Euraxess przedstawia aktualne oferty grantów i stypendiów dla 
naukowców (podane wg terminów składania wniosków): 

 Irlandia – stypendia w wybranym uniwersytecie; technologie wspomagające osoby z autyzmem i 
niepełnospr. umysłową; 31 marca 2015; http://www.assistid.eu 

 Wybrany kraj – program „Mobilność Plus” MNiSW; doktoranci i po doktoracie; termin składania 
wniosków: 15 kwietnia 2015; http://www.nauka.gov.pl/komunikaty/ogloszenie-o-konkursie-w-
ramach-programu-pod-nazwa-mobilnosc-plus-iv-edycja.html  

 Turcja – stypendia badawcze; doktoranci i osoby po doktoracie (do 35 r.ż.); termin: 20 kwietnia 
2015; http://www.tubitak.gov.tr/en/scholarship/postdoctoral/international-
programmes/2216/content-scope-of-the-support 

 Szwajcaria - stypendium w CERN dla doktorantów; termin: 28 kwietnia; 
http://jobs.web.cern.ch/join-us/doctoral-student-programme  

 Europa – stypendium ERCIM (informatyka, matematyka), osoby po doktoracie; termin: 30 
kwietnia https://fellowship.ercim.eu/information  

http://www.uwm.edu.pl/rpk/szkolenia/nauki-humanistyczno-spoleczne-oferty-stypendialne-dla-doktorantow-portal-euraxess-i-inne
http://www.uwm.edu.pl/rpk/szkolenia/nauki-humanistyczno-spoleczne-oferty-stypendialne-dla-doktorantow-portal-euraxess-i-inne
http://www.facebook.com/RPKOlsztyn
http://www.assistid.eu/
http://www.nauka.gov.pl/komunikaty/ogloszenie-o-konkursie-w-ramach-programu-pod-nazwa-mobilnosc-plus-iv-edycja.html
http://www.nauka.gov.pl/komunikaty/ogloszenie-o-konkursie-w-ramach-programu-pod-nazwa-mobilnosc-plus-iv-edycja.html
http://www.tubitak.gov.tr/en/scholarship/postdoctoral/international-programmes/2216/content-scope-of-the-support
http://www.tubitak.gov.tr/en/scholarship/postdoctoral/international-programmes/2216/content-scope-of-the-support
http://jobs.web.cern.ch/join-us/doctoral-student-programme
https://fellowship.ercim.eu/information
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 Polska – granty Fundacji Nutricia; żywienie człowieka; termin: 30 kwietnia 2015 
http://fundacjanutricia.pl/granty-badawcze/ 

 USA – stypendium Fulbright Junior Research Award – doktoranci: 
http://www.fulbright.edu.pl/pl/fulbright-junior-advanced-research-award/ oraz Fulbright Senior 
Award (doktor, profesor): http://www.fulbright.edu.pl/pl/fulbright-senior-award/; termin 
składania wniosków: 30 kwietnia 2015 

 Francja – stypendia na pobyt badawczy dla osób po doktoracie; termin: 1 maja; 
http://institutfrancais.pl/sciences-universites/pl/prezentacja2/bgf-pobyt-badawczy/  

 Włochy (Uniwersytet w Turynie) – stypendia badawcze; termin: 5 maja 2015; 
http://www.train2move.unito.it/login.html  

 Wiedeń/Londyn/Rzym – stypendia badawcze, doktoranci, po doktoracie, prof.; termin: 15 maja 
2015; http://pau.krakow.pl/index.php/2008031766/Stypendia-Fundacji-Lanckoronskich.html 

 

GRANTY INDYWIDUALNE MARII SKŁODOWSKIEJ-CURIE INDIVIDUAL FELLOWSHIPS W 

PROGRAMIE HORYZONT 2020 

Ruszył konkurs na granty indywidualne Marii Curie-Skłodowskiej.  

Konkurs jest adresowany do doświadczonych naukowców, którzy w dniu zamknięcia konkursu mają 

więcej niż 4 lata doświadczenia w prowadzeniu badań lub stopień doktora. Są to granty wyjazdowe, na 

okres od 12 do 24 miesięcy do dowolnego kraju w UE lub stowarzyszonym z programem Horyzont 2020 

(European Fellowhips) lub do kraju trzeciego z obowiązkową roczną fazą reintegracyjną w dowolnym 

kraju europejskim (Global Fellowships). 

Wnioski składane są elektronicznie poprzez Portal uczestnika przez zainteresowanego naukowca  

w porozumieniu z instytucją przyjmującą. 

Dane konkursowe: 

Identyfikator konkursu: H2020-MSCA-IF-2015 

Budżet konkursu: 215 000 000 euro 

Termin składania wniosków: 10.09.2015 r, 17:00 

Link do strony konkursu (dokumentacja konkursowa, elektroniczny system składania wniosków): 

https://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/calls/h2020-

msca-if-2015.html 

 

Źródło: kpk.gov.pl 

 

http://fundacjanutricia.pl/granty-badawcze/
http://www.fulbright.edu.pl/pl/fulbright-junior-advanced-research-award/
http://www.fulbright.edu.pl/pl/fulbright-senior-award/
http://institutfrancais.pl/sciences-universites/pl/prezentacja2/bgf-pobyt-badawczy/
http://www.train2move.unito.it/login.html
http://pau.krakow.pl/index.php/2008031766/Stypendia-Fundacji-Lanckoronskich.html
http://www.kpk.gov.pl/?page_id=18638
http://www.kpk.gov.pl/?page_id=18643
https://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/home.html
https://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/calls/h2020-msca-if-2015.html
https://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/calls/h2020-msca-if-2015.html


  NEWSLETTER   INFORMACYJNY   RPK NR  3/2015(MARZEC) 

 

KONKURS DLA MATEMATYKÓW 

Matematycy mogą wziąć udział w konkursie „Prix Szolem Mandelbrojt” na najlepsze badania 

matematyczne. Zwycięzca otrzyma nagrodę, która pokryje miesięczny pobyt badawczy we Francji  

w wybranym przez niego laboratorium. W konkursie mogą wziąć udział polscy naukowcy, którzy nie 

przekroczyli 45 lat. Zgłoszenia można przesyłać do 27 marca 2015 r. 

Konkurs organizują: Instytut Francuski w Polsce i Ambasada Francji w Polsce wspólnie z Francuskim 

Towarzystwem Matematycznym (SMF). 

Więcej w serwisie Nauka w Polsce. 

Źródło: kpk.gov.pl 

 

KONKURS NA NAJLEPSZE PRACE DOKTORSKIE DOTYCZĄCE RYNKU 

FINANSOWEGO 

Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego informuje o uruchomieniu przez Komisję Nadzoru 

Finansowego (KNF) czwartej edycji konkursu o Nagrodę Przewodniczącego KNF za najlepszą pracę 

doktorską. Celem konkursu jest stymulowanie rozwoju polskiej nauki w zakresie tematyki rynku 

finansowego.  

W konkursie mogą wziąć udział autorzy prac doktorskich napisanych w języku polskim, na podstawie 

których od 1 stycznia do 31 grudnia 2014 roku nadano stopień naukowy doktora na terenie 

Rzeczypospolitej Polskiej. Regulamin konkursu przewiduje dla zwycięzcy nagrodę pieniężną w 

wysokości 15 tysięcy złotych oraz umożliwia przyznanie wyróżnienia w wysokości 5 tysięcy złotych. 

Termin nadsyłania zgłoszeń: do 16 sierpnia br. 

Więcej informacji tutaj. 

 

 

 

 

 

http://naukawpolsce.pap.pl/aktualnosci/news,403353,francuski-konkurs-dla-polskich-matematykow.html
http://www.knf.gov.pl/dla_rynku/edukacja_cedur/edukacja/konkurs_3_edycja.html
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ŚRODKI NA WSPÓŁPRACĘ ŚRODOWISK NAUKOWYCH UE I PAŃSTW AZJI CENTRALNEJ  

Tureckie Centrum Naukowo-Badawcze (Turkiye Bilimsel ve Teknolojik Arastirma Kurumu TUBITAK) 

zaprasza naukowców ze stopniem doktora do składania wniosków o stypendia badawcze dla 

cudzoziemców. Stypendia oferowane są w następujących kategoriach:  

- wizytujący naukowcy/krótkoterminowe - czas trwania do 1 miesiąca (szkolenia, wykłady, spotkania 

robocze np. przy przygotowywaniu wspólnych badań), 

- wizytujący naukowcy/długoterminowe - czas trwania do 12 miesięcy (badania bądź prowadzenie 

szkoleń), 

- dla badaczy na urlopie naukowym - czas trwania od 3 do 12 miesięcy (badania bądź prowadzenie 

szkoleń). 

 

Wnioskujący o stypendia powinny wcześniej pozyskać zaproszenie od instytucji goszczącej z Turcji, 

którą mogą być uniwersytety, instytuty badawcze bądź przedsiębiorstwa przemysłowe z działami 

badawczo-rozwojowymi. Akceptowane są wnioski dotyczące badań w następujących dziedzinach: 

nauki przyrodnicze, nauki medyczne, nauki inżynieryjne i technologiczne, nauki rolnicze, nauki 

społeczne oraz humanistyczne. 

Termin składania wniosków: nabór ciągły 

Więcej informacji tutaj. 

 

Opracował: Mikołaj Zadrożny 

http://www.tubitak.gov.tr/en/scholarship/postdoctoral/international-programmes/content-2221-fellowships-for-visiting-scientists-and-scientists-on-sabbatical-leave

