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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: Ostatnia Edycja ERA Chairs i Twinning w Horyzoncie 2020 

30 września br. (poniedziałek) w godz. 10.00-13-45  
w Hotelu HP Park w Olsztynie (Aleja Warszawska 119) 

Szkolenie jest skierowane do osób zainteresowanych udziałem w konkursach ERA Chairs bądź Twinning. 
W czasie szkolenia zostaną przedstawione założenia konkursów oraz szczegółowe i praktyczne aspekty 
przygotowania wniosków, a także zostaną przeprowadzone indywidualne konsultacje dla 
zainteresowanych. Szkolenie poprowadzi ekspert KPK pan dr Wojciech Adamiak koordynator obszaru 
Spreading Excellence and Widening Participation. 

Konkurs Twinning polega na wzmocnieniu  określonego obszaru badań w ramach danej instytucji 
badawczej, poprzez współpracę (wymiana wiedzy, pracowników, szkolenia, szkoły letnie, konferencje) 
z przynajmniej dwiema wiodącymi instytucjami z innych krajów UE w danej dziedzinie badań.  

Konkurs ERA Chairs dedykowany jest uniwersytetom i innym instytucjom badawczym, a jego celem jest 
wsparcie tych jednostek w pozyskaniu i utrzymaniu wysokiej jakości kadry naukowej oraz wdrożenie 
zmian strukturalnych niezbędnych do osiągnięcia trwałej doskonałości naukowej jednostki. Stanowiska 
ERA Chairs powinni obejmować wybitni naukowcy w wybranej (i dowolnej) dziedzinie badań, którzy 
powołają w jednostce nowy zespół naukowy i będą prowadzić badania na najwyższym światowym 
poziomie. Przewidywanym efektem takich działań będzie m.in. wzrost doskonałości naukowej jednostki 
oraz zwiększenie jej skuteczności w pozyskiwaniu dalszego finansowania. 

Udział w szkoleniu jest bezpłatny. Rejestracja wyłącznie w formie elektronicznej na stronie 
www.uwm.edu.pl/rpk w zakładce „Szkolenia”. Ilość miejsc ograniczona do 25 osób. Decyduje kolejność 
zgłoszeń.   

http://www.uwm.edu.pl/rpk
http://www.facebook.com/RPKOlsztyn
mailto:biurorpk@uwm.edu.pl
http://www.uwm.edu.pl/rpk
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Aktualne oferty grantów i stypendiów dla doktorantów i pracowników nauki 
WRZESIEŃ 2019 

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

• Konkursy NCN: Sonata Bis, Maestro, Uwertura, termin: 17 września 2019 Miniatura na 

realizację pojedynczego działania naukowego; Termin: 30 września 2019 

• Hiszpania – STARS Post-doctoral programme, superkomputery; obliczenia wielkiej skali 

                      Termin: 30 września 2019 

• Europa – stypendia European Research Consortium for Informatics and Mathematics dla 

osób po doktoracie; Termin: 30 września 2019 

• Włochy (Florencja) – stypendia w European University Institute dla doświadczonych 

naukowców o uznanym dorobku; Termin: 30 września 2019 

• Belgia (Walonia i Bruksela) – stypendia (1–3 msc.) post-doc na uczelniach podległych 

Federacji Walonia-Bruksela; Termin: 1 października 2019 

• Belgia (Université Libre de Bruxelles) - stypendium post-doc (doktorat lub odpowiednie 

doświadczenie badawcze), każda dziedzina; Termin: 1 października 2019 

• Dowolny kraj w Europie - ERC Starting Grant dla naukowców 2- 7 lat po doktoracie w 

dowolnej dziedzinie nauki;  Termin: 16 października 2019 

• USA – stypendia Fundacji Kościuszkowskiej dla doktorantów i osób po doktoracie; 

Termin: 31 października 2019 

• Finlandia – stypendia na badania nad kulturą i j. fińskim; doktoranci i po doktoracie; 

Termin: 31 października 2019 

• Islandia – Institute for Icelandic Studies - Snorri Sturluson Fellowships;                    

Termin:31 października 

• Niemcy – stypendia DAAD na pobyty badawcze (1-6 msc.) dla doktorantów i młodych 

naukowców; Termin: 15 listopada oraz 30 kwietnia 

• Niemcy – stypendia DAAD na pobyty badawcze (7–12 msc.) doktorantów oraz na studia 

doktoranckie w ramach polsko-niemieckiej opieki naukowej lub w trybie cotutelle; 

Termin: 15 listopada 2019 

• Niemcy – stypendia DAAD na krótkie pobyty badawcze (1–3 msc.) dla 

naukowców/nauczycieli akademickich; oraz na krótkie staże artystyczne i pobyty 

naukowe dla nauczycieli akademickich z kierunków architektonicznych i artystycznych; 

Termin: 15 listopada 2019 oraz 30 kwietnia 

https://www.ncn.gov.pl/ogloszenia/konkursy/sonata-bis9
https://www.ncn.gov.pl/ogloszenia/konkursy/maestro11
https://www.ncn.gov.pl/ogloszenia/konkursy/uwertura4
https://www.ncn.gov.pl/ogloszenia/konkursy/miniatura3
https://www.bsc.es/join-us/excellence-career-opportunities/stars
https://fellowship.ercim.eu/information
https://www.eui.eu/ServicesAndAdmin/AcademicService/Fellowships/FernandBraudelSeniorFellowships
https://nawa.gov.pl/nawa/aktualnosci/1165-oferta-stypendialna-wallonie-bruxelles-international-wbi
https://if-at-ulb.ulb.be/call-information
http://www.kpk.gov.pl/?page_id=18630
https://www.thekf.org/kf/scholarships/exchange-us/?
https://www.oph.fi/en/education-development/funding-internationalisation/finnish-language-and-culture-studies
https://english.arnastofnun.is/page/styrkir_snorra_sturlusonar_en
https://www.daad.de/deutschland/stipendium/datenbank/en/21148-scholarship-database/?daad=1&detail=50015434&origin=36&page=1&q=&status=3&subjectGrps=
https://www.daad.de/deutschland/stipendium/datenbank/en/21148-scholarship-database/?daad=1&detail=57140602&origin=36&page=1&q=&status=3&subjectGrps=
https://www.daad.de/deutschland/stipendium/datenbank/en/21148-scholarship-database/?daad=&detail=50015456&origin=36&page=1&q=&status=5&subjectGrps=
https://www.daad.de/deutschland/stipendium/datenbank/en/21148-scholarship-database/?daad=&detail=50110016&origin=36&page=1&q=&status=5&subjectGrps=
https://www.daad.de/deutschland/stipendium/datenbank/en/21148-scholarship-database/?daad=&detail=50110016&origin=36&page=1&q=&status=5&subjectGrps=
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• Niemcy – stypendia DLR/DAAD dla doktorantów, młodych oraz doświadczanych 

naukowców z dziedzin: lotnictwo i kosmonautyka, energia, transport; Terminy podane w 

otwartych ofertach 

• USA – Fulbright Schuman grants for post-doctoral research, stypendia na pobyty 

badawcze o tematyce USA-UE; Termin: 1 grudnia 2019 

• 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 

• Holandia - 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. 

 

 

 

 

 

 

Szkolenie V4 Training – edycja jesienna 
 

W dniach 18-20 listopada w Brukseli odbędzie się jesienna edycja szkolenia dla menadżerów 

projektów badawczych „V4 Training”.  Jest ono skierowane do pracowników instytutów PAN, 

szkół wyższych oraz instytutów naukowo-badawczych z Polski zajmujących się na co dzień 

zarządzaniem projektami europejskimi w ramach programów ramowych Unii Europejskich. 

Szkolenie będzie prowadzone w języku angielskim i będzie skoncentrowane na 

najważniejszych zagadnieniach programu Horyzont 2020 oraz nowego programu ramowego 

Horyzont Europa. Udział jest bezpłatny, uczestnicy pokrywają koszty podróży oraz koszty 

pobytu w Brukseli. 

Zainteresowani proszeni są o uzupełnienie kwestionariusza on-line oraz przesłanie CV w języku 

angielskim na adres: polsca@polsca.pan.pl. 

Termin nadsyłania dokumentów mija 30.09.2019 o godzinie 12.00 CET. 

https://www.daad.de/deutschland/stipendium/datenbank/de/15370-dlr-daad-research-fellowships-in-the-fields-of-space-aeronautics-energy-and-transportation-research-/
http://www.fulbrightschuman.eu/grants-eu-citizens/post-doctoral-research/
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
https://www.embo.org/funding-awards/fellowships/short-term-fellowships#application
https://www.embo.org/funding-awards/fellowships/long-term-fellowships
https://www.knaw.nl/en/awards/funds/evert-willem-beth-stichting
http://www.fapesp.br/en/6659
http://polsca.pan.pl/v4-training-edycja-jesienna-2019-czekamy-na-zgloszenia/
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Źródło: PolSCA 

 

Dzień z Horyzont 2020  
 

8 października 2019 r. w Centrum Zarządzania Innowacjami i Transferem Technologii 

Politechniki Warszawskiej odbędzie się Dzień z Horyzontem 2020. 

Spotkanie będzie okazją do zapoznania się z wybranymi przykładami polskich projektów 

realizowanych w ramach programu Horyzont 2020 oraz możliwościami aplikowania w 

ostatnich konkursach w latach 2019-2020. W dalszej części wydarzenia będzie można wziąć 

udział w krótkich równoległych sesjach tematycznych prowadzonych przez ekspertów KPK nt. 

wybranych działań w programie Horyzont 2020 i szczegółowych zasad aplikowania w 

otwartych konkursach. 

Jesienna edycja Dnia z Horyzontem 2020 będzie poświęcona głównie filarom: Wyzwania 

społeczne oraz Wiodąca pozycja w przemyśle. 

Warto podkreślić, że zgodnie z nowymi zasadami dotyczącymi ewaluacji jednostek naukowych 

punkty za udział w projektach realizowanych w ramach Programów Ramowych UE liczy się 

podwójnie, a w przypadku grantów ERC poczwórnie. 

Agenda znajduje się tu.  

Więcej informacji na stronie KPK.  

 
Źródło: KPK 

 

 

Fulbright Specialist Program 

 

1 października Polsko – Amerykańska Komisja Fulbrighta otworzy nabór wniosków do 

programu Fulbright Specialist Program, którego celem jest pogłębianie współpracy pomiędzy 

amerykańskimi naukowcami a polskimi instytucjami.  

Fulbright Specialist Program jest wyjątkowy wśród programów Fulbrighta, ponieważ 

instytucje goszczące opracowują projekt bazując na najważniejszych obszarach dla swojego 

wzrostu i rozwoju, a cel projektu z udziałem Specjalisty opiera się na potrzebach instytucji 

goszczącej. Wnioski mogą składać instytucje wyrażające gotowość przyjęcia specjalisty do 

prowadzenia lub uczestniczenia w m.in. wykładach, seminariach i warsztatach, sympozjach, 

konferencjach, konsultacjach w zakresie prac programowych oraz rozwoju kadry 

administracyjnej/pracowników naukowo-badawczych, do wykonywania ocen i ekspertyz, czy 

też rozwijania lokalnych programów i/lub projektów badawczych. Wizyty specjalisty w 

założeniu mają być krótkie, ponieważ mieszczące się w okresie czasu 14-42 dni. 

 

Termin przesyłania wniosków zgłoszeniowych: do 12 listopada 2019 r. 

Więcej informacji na stronie.  

http://www.kpk.gov.pl/wp-content/uploads/2019/07/agenda_20191008.pdf
https://www.kpk.gov.pl/?event=dzien-z-horyzontem-2020-3&znewsletter=11wrze%C5%9Bnia2019
https://fulbright.edu.pl/specialist/#1547715726669-f76f7384-18b8
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Źródło: Fulbright Poland 

 

Spotkanie Brokerskie – Europa w zmieniającym się w świecie 

 

12 i 13 listopada w Bratysławie (Słowacja) odbędzie się międzynarodowe spotkanie brokerskie 

związane jest w planowanym na początek listopada otwarciem ostatniej rundy konkursów w 

programie Horyzont 2020 w 6-tym wyzwaniom społecznym – integracyjne, innowacyjne i 

refleksyjne społeczeństwa. Na pierwszy dzień zostały zaplanowane jest dzień informacyjny i 

prezentacje konkursów przedstawicieli KE, flash presentations pomysłów na projekty i 

spotkania brokerskie. Drugiego dnia zaplanowano szkolenie Research Executive Agency, 

prezentacje ewaluatorów a także możliwość sprawdzenia wniosków przez specjalistów.  

Rejestracja jest otwarta i jest dostępna na stronie.  
 

Źródło: KE. 

Opracowała : Magdalena Burczyńska 

https://societiesbrokerage2020.b2match.io/

