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SZKOLENIE 
„OFERTA EURAXESS I STYPENDIA MIĘDZYNARODOWE DLA 

MŁODYCH NAUKOWCÓW” 
 

które odbędzie się: 24.10.18 (środa) w godz. 10:00– 12:00 w  Bibliotece Uniwersyteckiej, w sali s2 103 
(ul. M. Oczapowskiego 12b). 

Warsztaty skierowane są do doktorantów ze wszystkich wydziałów, w szczególności do osób, które w 
tym roku rozpoczęły studia doktoranckie. 

Spotkanie poprowadzą: Ewelina Sobocińska i Karolina Przespolewska z Regionalnego Punktu 
Kontaktowego Programów Badawczych UE w Olsztynie. Udział w spotkaniu jest bezpłatny. Ilość miejsc 

ograniczona do 20 osób. Decyduje kolejność zgłoszeń, więcej informacji na stronie 
www.uwm.edu.pl/rpk w zakładce „szkolenia”. 

 

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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OFERTY STYPENDIALNE 

 

Granty i stypendia 2018 – nie przegap terminów! 
Aktualne oferty grantów i stypendiów dla naukowców (wg terminów składania wniosków): 
 

 USA, stypendium fundacji Kościuszko na naukę bądź nauczanie w USA 
o Termin: 31 października 2018; 

 

 Islandia, stypendium w Árni Magnússon Institute for Icelandic Studies  
o Termin: 31 października 2018 

 

 FNP, granty dla osób po doktoracie: TEAM - NET  
o Termin: 31 października 2018 

 

 ERC Synergy Grant na nowatorskie, interdyscyplinarne projekty badawcze 
o Termin: 8 listopada 2018 

 

 Szwajcaria, stypendia rządowe dla doktorantów i post-doc 
o Termin: 15 listopada 2018  

 

 Niemcy – stypendia DAAD: krótkoterminowe oraz roczne na pobyty badawcze, pobyty 
badawcze dla naukowców i nauczycieli akademickich oraz staże artystyczne i pobyty naukowe 
dla nauczycieli akademickich 

o Termin: 15 listopada 2018 
 

 USA – Fulbright Schuman Program, stypendia na pobyty badawcze o tematyce USA-UE 
o Termin: 1 grudnia 2018 

 

 Granty NCN: Opus, Preludium, Sonnata, Miniatura (do 31.12), Beethoven  
o Termin: 17 grudnia 2018   

 

 Włochy – stypendia Fundacji Bogliasco dla humanistów i artystów 
o Termin: 15 stycznia 2019 na semestr jesiennie i 15 kwietnia 2019 na semestr letni  

 

 Kraje Grupy Wyszehradzkiej, Partnerstwa Wschodniego, Bałkany – stypendia dla 
doktorantów i osób po doktoracie  

o Termin: 15 marca 2018 
 

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

 

 Europa – EMBO: 2-letnie stypendia podoktorskie  
o wnioski przyjmowane są cały rok 

 

https://www.thekf.org/kf/scholarships/exchange-us/?
http://www.arnastofnun.is/page/styrkir_snorra_sturlusonar_en
https://www.fnp.org.pl/oferta/team-net/
https://erc.europa.eu/funding/synergy-grants
https://www.sbfi.admin.ch/sbfi/en/home/bildung/scholarships-and-grants/swiss-government-excellence-scholarships-for-foreign-scholars-an.html#2936131
https://www.daad.pl/pl/stypendia/stypendia-do-niemiec/stypendia-dla-doktorantow-i-mlodych-naukowcow
https://www.daad.pl/pl/stypendia/stypendia-do-niemiec/stypendia-dla-doktorantow-i-mlodych-naukowcow
https://www.daad.pl/pl/stypendia/stypendia-do-niemiec/stypendia-dla-doktorantow-i-mlodych-naukowcow
http://www.fulbrightschuman.eu/grants-eu-citizens/post-doctoral-research/
https://www.ncn.gov.pl/finansowanie-nauki/konkursy/typy
https://www.bfny.org/en/apply/requirements
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.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/long-term-fellowships#about
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 Dowolny kraj - stypendia European Molecular Biology Organisation dla naukowców na 
każdym etapie kariery  

o aplikacje przyjmowane non-stop 
 
Źródło: KPK 

 

KE OPUBLIKOWAŁA NOWE PROGRAMY PRACY W PROGRAMIE HORYZONT 2020 NA 

LATA 2018-2020 

 

Komisja Europejska w ubiegły piątek podała do wiadomości, na co przeznaczy 30 mld euro z budżetu 

unijnego programu finansowania badań naukowych i innowacji Horyzont 2020 na lata 2018–2020, w 

tym 2,7 mld euro na utworzenie Europejskiej Rady ds. Innowacji link. 

Priorytety polityczne w centrum zainteresowania: 

W programie prac na lata 2018–2020 znajdzie się mniejsza liczba zagadnień, które otrzymają większy 

budżet i będą stanowić bezpośrednie wsparcie priorytetów politycznych Komisji: 

   - Niskoemisyjna, odporna na zmianę klimatu przyszłość: 3,3 mld euro 

   - Gospodarka o obiegu zamkniętym: 1 mld euro 

   -  Digitalizacja i przekształcanie europejskiego sektora przemysłu i usług: 1,7 mld euro 

   -  Unia bezpieczeństwa: 1 mld euro 

   - Migracja: 200 mln euro 

 

Źródło: KPK 

 

PARTICIPANT PORTAL – WIELKIE ZMIANY 

 

Komisja Europejska uruchomiła nowy portal Funding & Tender Opportunities. Zastąpi on Participant 

Portal, który zostanie zamknięty pod koniec roku. 

Funding & Tender Opportunities Portal stanie się jedynym miejscem do szukania i zarządzania 

unijnymi grantami i zamówieniami publicznymi. Portal ten obejmie wszystkie centralnie zarządzane 

programy Unii Europejskiej przed rozpoczęciem kolejnej wieloletniej perspektywy finansowej w 

http://www.embo.org/funding-awards/fellowships/long-term-fellowships
http://www.embo.org/funding-awards/fellowships/long-term-fellowships
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/home
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2021r. Nowy portal ma inny layout i szatę graficzną, został wyposażony w ulepszoną wyszukiwarkę 

słów kluczowych z nowymi funkcjami. To wszystko odzwierciedla jego wieloprogramowy zasięg i 

integruje zaproszenia do składania ofert. 

Funding & Tender Opportunities Portal udostępnia wszystkie funkcje dostępne w ramach używanego 

dotąd Portalu Użytkownika, który zostanie wyłączony pod koniec 2018 roku. 

 

Źródło: KPK 

 

„NAWA” OGŁOSIŁA NOWY PROGRAM NA WYJAZDY NAUKOWE DLA DOKTORANTÓW  

 

Narodowa Agencja Wymiany Akademickiej zaprasza doktorantów do składania wniosków na wyjazdy 

zagraniczne trwające od 6 do 12 miesięcy. W ramach nowego Programu im. prof. Wilhelminy 

Iwanowskiej doktoranci, reprezentujący wszystkie dziedziny nauki, otrzymają szansę na wyjazd do 

najlepszych ośrodków naukowych na świecie. W wyjeździe mogą towarzyszyć im małżonkowie oraz 

dzieci czy – w przypadku osób niepełnosprawnych – także ich opiekunowie. 

Beneficjenci programu będą mogli odbyć część studiów doktoranckich, zrealizować etap programu 

„Doktorat wdrożeniowy”, prowadzić badania naukowe, dydaktykę, pozyskać materiały do pracy 

doktorskiej lub publikacji naukowej bądź zrealizować inną formę aktywności naukowej lub 

akademickiej powiązaną z realizacją pracy doktorskiej. 

Program otwarty jest dla naukowców reprezentujących wszystkie dziedziny nauki i nie wprowadza 

ograniczeń co do krajów, w których zlokalizowane są ośrodki goszczące stypendystę. Pierwsze wyjazdy 

można będzie realizować już od początku września 2019 r. 

Uwaga – w tym programie wnioski składają osoby fizyczne bez pośrednictwa instytucji zatrudniającej, 

lub w której realizowane są studia doktoranckie. Nabór wniosków trwa do 18 grudnia 2018 r. 

Więcej informacji o Programie oraz regulamin i dokumenty znajdują się tutaj. 

 

 Źródło: KPK 

 

 

 

https://nawa.gov.pl/nawa/aktualnosci/597-zaprojektuj-swoja-naukowa-kariere-program-im-iwanowskiej-ogloszony
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WARSZTATY POŚWIĘCONE GRANTOM ERC  

 

16 listopada w Warszawie Biuro ds. Doskonałości Naukowej PAN organizuje warsztaty poświęcone 

grantom Europejskiej Rady ds. Badań Naukowych (European Research Council). Swoimi 

doświadczeniami i poradami podczas wydarzenia podzielą się m.in. wybitni naukowcy z Oxford 

University czy też Gill Wells, szefowa Europejskiego Biura na tej uczelni. Nadchodząca edycja 

warsztatów skierowana jest przede wszystkim do naukowców reprezentujących nauki społeczne i 

humanistyczne. Rejestracja uczestników trwa do 29 października. Więcej tutaj. 

 

Źródło: Biuro ds. Doskonałości Naukowej PAN 

 

IPMA ZAPRASZA NA KONFERENCJĘ DOTYCZĄCĄ ZARZĄDZANIA PROJEKTAMI – JUŻ W 

LISTOPADZIE! 

 

Stowarzyszenie International Project Management Association Polska zaprasza na najważniejsze w 

Polsce wydarzenie w zarządzaniu projektami: XXI Konferencję IPMA Polska, której hasło przewodnie w 

tym roku to: „Rewolucja w zarządzaniu. Industry 4.0 / Agile & Lean / Internet of things”.  

Konferencja odbędzie się w dniach 8-9 listopada 2018 r. w Warszawie w Hotelu Airport Okęcie. Krajowy 

Punkt Kontaktowy Programów Badawczych UE objął patronatem to wydarzenie. 

Prelegenci XXI Konferencji to przedstawiciele świata biznesu, największych firm i organizacji. W tym 

roku zaprezentują: 

  - funkcjonowanie organizacji realizującej projekty w trudnych warunkach zmienności, niepewności, 

złożoności i niejednoznaczności, 

  -  najnowsze trendy w zarządzaniu projektami lub ogólnie w zarządzaniu, 

    jak projekty realizowane są dziś, a co nas czeka w zarządzaniu projektami jutro, 

   - wykorzystanie nowoczesnych technologii w zarządzaniu organizacją, w zarządzaniu projektem w 

dobie wszechobecnej digitalizacji, 

   - wykorzystanie technik zwinnych (Agile & Lean) w zarządzaniu projektami. Jednym z prelegentów 

podczas konferencji będzie dyrektor KPK PB UE Zygmunt Krasiński z prezentacją pt. „Od Horyzontu 

2020 do Programu Ramowego Horyzont Europa – wsparcie badań i innowacji  w Unii Europejskiej”. 

https://biostat.umed.pl/events/workshop/
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Konferencja co roku gromadzi około 400 uczestników reprezentujących wszystkie sektory gospodarki i 

branże. 

Jak co roku zapraszamy także do udziału w uroczystej Gali Polish Project Excellence Award, na której 

poznamy laureatów nagrody w konkursie na najlepiej zarządzany projekt. 

Więcej informacji oraz zapisy na konferencję: www.konferencja.ipma.pl. 

 

Źródło: KPK 

 

Opracowała: Karolina Przespolewska 

 

http://www.konferencja.ipma.pl/

