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Szkolenia RPK PB UE Olsztyn
„INDYWIDUALNE STYPENDIA (INDIVIDUAL FELLOWSHIP) MARIE SKŁODOWSKIEJ-CURIE
W PROGRAMIE HORYZONT 2020WSKAZÓWKI JAK PRZYGOTOWAĆ WNIOSEK”
które odbędzie się 28/05/2019 (wtorek);
Miejsce: Centrum Konferencyjne UWM, Aula Cytrynowa , ul. Dybowskiego 11,
w godzinach: 10:00-12:00
Szkolenie skierowane jest do osób ze stopniem naukowym doktora lub z co najmniej 4 letnim doświadczeniem
w pracy badawczo-naukowej. Program Individual Fellowships stwarza naukowcom możliwość rozwijania kariery
naukowej poprzez realizację badań w Europie (European Fellowships) oraz poza Europą (Global Fellowships).
Individual Fellowships Marie Skłodowskiej-Curie to indywidualne projekty badawczo-szkoleniowe,
umożliwiające naukowcom uzyskanie nowych umiejętności i kompetencji poza granicami kraju. Projekty
dotyczyć mogą wszystkich dziedzin wiedzy i obejmują okres od 12 do 36 miesięcy (w zależności od typu
projektu). Udział w szkoleniu jest bezpłatny.
Rejestracja wyłącznie w formie elektronicznej na stronie www.uwm.edu.pl/rpk w zakładce „Szkolenia” . Ilość
miejsc ograniczona do 30 osób. Decyduje kolejność zgłoszeń. Serdecznie zapraszamy.
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PORTAL UCZESTNIKA – FUNDING & TENDER OPPORTUNITIES KROK PO KROKU
Warsztaty odbędą się: 29/05/2019 (środa)
w godz. 10:00 – 12:00
Miejsce: Biblioteka Uniwersytecka, w sali 103 (ul. M. Oczapowskiego 12B).
Warsztaty skierowane są do naukowców ze wszystkich wydziałów. Spotkanie poprowadzą: Pani Agnieszka
Murzec-Wojnar oraz Pani Ewelina Sobocińska z Regionalnego Punktu Kontaktowego PB UE w Olsztynie.
Praktyczne warsztaty, umożliwiające 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, 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 będzie wkrótce na stronie www.uwm.edu.pl/rpk w zakładce "Szkolenia".

ASPEKTY PRAWNE I ADMINISTRACYJNE ZATRUDNIANIA NAUKOWCÓW Z ZAGRANICY W POLSCE I
POLAKÓW ZAGRANICĄ.
które odbędzie się 11/06/2019 (wtorek);
Miejsce: Biblioteka Uniwersytecka, w sali 116 , ul. M. Oczapowskiego 12B,
w godzinach: 9:30-14:15

Szkolenie skierowane jest do naukowców i pracowników administracyjnych, szkolenie zostanie przeprowadzone
przez Pana Łukasza Wściubiaka – prawnika, rzecznika patentowego Politechniki Krakowskiej. Podczas szkolenia
przedstawionych zostanie szereg aspektów dotyczących zatrudniania naukowca z zagranicy w Polsce oraz
Polaków zagranicą takich jak: legalizacja pobytu, umowy zawierane z naukowcami, kwestie dotyczące
ubezpieczeń zdrowotnych i społecznych, prawa własności intelektualnej.

Udział w spotkaniu jest bezpłatny. Ilość miejsc ograniczona do 30 osób. Decyduje kolejność zgłoszeń. Rejestracja
dostępna na stronie www.uwm.edu.pl/rpk w zakładce "Szkolenia".
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Granty i stypendia MAJ 2019
Aktualne oferty grantów i stypendiów dla naukowców
(programy są podlinkowane –kliknij w nazwę, aby przejść do strony programu)















Wybrany kraj w Europie - Stypendia Fundacji Lanckorońskich i Fundacji z Brzezia Lanckorońskich dla
humanistów
Termin: 10 maja 2019
Hiszpania (University of A Coruña) – granty dla osób 2-7 lat po doktoracie (nauki społ., biol.-med.,
matematyka i chemia)
Termin: 24 maja 2019
Stypendium MNiSW dla młodych naukowców - doktorantów i pracowników
Termin: 31 maja 2019
Włochy – program stypendialny badań nad rakiem iCARE-2, osoby po doktoracie lub 4 lata
doświadczenie w prowadzeniu badań
Termin: 5 czerwca 2019
USA – stypendia Pol.-Am. Komisji Fulbrighta dla doktorantów (Junior Award)
Termin: 10 czerwca 2019
USA – stypendia Komisji Fulbrighta dla doktorów (Senior Award)
Termin: 10 czerwca 2019
Nagrody naukowe POLITYKI dla doktorantów i pracowników jednostek naukowych
Termin: 16 czerwca 2019
Granty NCN – Preludium, Opus - dla osób nieposiadających stopnia dr
Termin: 30 czerwca 2019
Różne kraje – granty National Geographic dla doktorantów i pracowników naukowych Termin: 10 lipca
2019
Niemcy - stypendia Bayer Foundation dla doktorantów i os. po doktoracie
Termin: 14 lipca 2019
Japonia - Matsumae International Foundation; stypendia dla osób po doktoracie
Termin: 31 lipca 2019
Włochy (Rzym) – stypendia NATO Defense College dla doktorantów i os. po doktoracie Termin: 31 lipca
2019
Dowolny kraj – stypendia Marii Skłodowskiej-Curie; os. po doktoracie lub 4 lata doświadczenie w
prowadzeniu badań. 2 typy: Granty europejskie oraz granty poza Europę Termin: 11 września 2019
Turcja – stypendia na badania, wykłady, konferencje dla naukowców po doktoracie lub z 5-letnim dośw.
w prowadzeniu badań; aplikacje przyjmowane non-stop



Różne kraje EMBO – stypendia European Molecular Biology Organisation krótkoterminowe dla
doktorantów i osób po doktoracie; aplikacje przyjmowane non-stop



Dowolny kraj – stypendia EMBO długoterminowe dla osób po doktoracie; aplikacje przyjmowane nonstop

Źródło: KPK
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Program im. Bekkera
Do 18 czerwca 2019 r. roku do godz. 15:00 czasu środkowoeuropejskiego (UTC+01:00, czas lokalny dla
Warszawy) trwa nabór wniosków do programu im. Bekkera. Celem Programu jest wsparcie naukowców
i nauczycieli akademickich zatrudnionych w polskich uczelniach oraz jednostkach naukowych w dążeniu do
doskonałości naukowej poprzez umożliwienie im odbycia stażu podoktorskiego, prowadzenia badań naukowych
lub pozyskania materiałów do pracy naukowej w renomowanych zagranicznych ośrodkach na całym świecie.
Więcej informacji na stronie NAWA.
Źródło: NAWA

Konkurs Agencji wykonawczej ERC (European Research Council) na delegowanych ekspertów
krajowych.
Konkurs jest adresowany do osób zatrudnionych w administracji publicznej (państwowej lub samorządowej) lub
organizacji międzyrządowej, pracujących w obszarach:


Specjalista ds. komunikacji (popularyzacja działań, wydarzenia)



Specjalista ds. komunikacji (promocja projektów ERC i ich rezultatów)



Ekspert ds. etycznych



Ekspert ds. programów badawczych (Systems and Communications Engineering)



Ekspert ds. programów badawczych (Products and Processes Engineering)



Ekspert ds. programów badawczych (Earth System Science)
Zainteresowani kandydaci proszeni są o kontakt z Stałym Przedstawicielstwem Rzeczypospolitej Polskiej przy
Unii Europejskiej i za ich pośrednictwem przekazać swoje oferty na adres e-mail: ERCSELECTION@ec.europa.eu , do 31 maja do godziny 12.00.
Więcej informacji: SNE Call ERCEA_176_2019.
Źródło: KPK

Konkurs Fundacji Nutricia
Do 30 czerwca można składać wnioski do konkursu grantowego organizowanego przez Fundację Nutricia. Granty
przeznaczone są dla projektów badawczych koncentrujących się na obszarze ochrony, promocji i zapewnienia
zdrowia przez żywienie.
Kategorie wniosków grantowych:
1. Granty badawcze – dla doświadczonych badaczy, przyznawane w celu inicjowania i prowadzenia badań
naukowych z zakresu żywienia człowieka.
2. Granty promotorskie – dla kandydatów chcących uzyskać stopień doktora.
3. Granty stypendialne – dla młodych naukowców. Przeznaczone na zdobycie niezbędnej wiedzy i praktyki,
umożliwiającej w przyszłości inicjowanie i prowadzenie badań naukowych z zakresu żywienia człowieka.
Więcej informacji o konkursie i szczegółów na stronie Fundacji Nutricia.
Źródło: Fundacja Nutricia
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Niemieckie stypendia dla menadżerów nauki – ERA Fellowships
Niemcy oferują stypendia w ramach krajowej strategii dla Europejskiej Przestrzeni Badawczej (ERA). Stypendia
mają na celu wzmocnienia sieci i współpracy pomiędzy organizacjami badawczymi, organizacjami finansującymi
badania i instytucjami szkolnictwa wyższego w Niemczech i krajach partnerskich. ERA Fellowships są
przyznawane dla menadżerów nauki (średni poziom zarządzania administracyjnego) w państwach UE13.
Założeniem stypendium są 8-12 tygodniowe pobyty w Bonn i Berlinie pomiędzy 15 stycznia a 31 maja 2020 i
obejmuje:
- koszty podróży: koszty podróży z i do kraju ojczystego oraz koszty podróży po Niemczech o ile będą związane
z projektem (bilety lotnicze: klasa ekonomiczna, bilety kolejowe: 2 klasa);
- koszty utrzymania podczas pobytu 2 300 euro na miesiąc / 104 euro na dzień; opłaty za ubezpieczenie
zdrowotne lub inne ubezpieczenie pokrywa beneficjent stypendium w ramach zryczałtowanej kwoty
otrzymanego stypendium.
Proces oceny aplikacji jest dwuetapowy. Wstępny wniosek należy złożyć do 19 czerwca 2019, po ewaluacji
wybrani aplikujący proszeni są o złożenie pełnego wniosku.
Więcej informacji tu.
Źródło: KPK

