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… czyli zagraniczne oferty staży, pracy i nauki dla KADRY Akademii Morskiej
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STAŻE NAUKOWE, STYPENDIA
 [CZECHY, SŁOWACJA, WĘGRY] Stypendia Funduszu Wyszehradzkiego skierowane do
studentów studiów licencjackich, magisterskich i doktoranckich wszystkich dyscyplin nauki. Studia
można realizować w dowolnym języku, a dofinansowanie może obejmować max. cztery semestry.
Termin zgłoszeń: 31 stycznia 2017r. Dodatkowo można aplikować o dofinansowanie podróży
więcej…
 [KANADA] wnioski w ramach konkursu Czesław M. Rodkiewicz Scholarship Foundation
można składać do 30 kwietnia 2017 r.. Konkurs adresowany jest do osób, które posiadają
dyplom inżyniera z uczelni wyższej w Polsce i studiują na polskiej uczelni, lub w instytucie
naukowym w celu uzyskania tytułu doktora. Zgodnie z wymaganiami konkursu wnioski mogą
składać tylko obywatele polscy więcej…
 [WŁOCHY] nabór na studia doktoranckie w roku akademickim 2017/2018 w European University
Institute we Florencji trwa do 31 stycznia 2017. Laureaci konkursu będą otrzymywali
stypendium w wysokości 1.250 euro miesięcznie więcej…
 [FRANCJA] do 5 marca 2017 r. mogą składać wnioski osoby, które są zainteresowane
możliwością spędzenia ostatniego roku studiów lub uzyskaniem polsko-francuskiego doktoratu we
Francji. Całość zapewniana jest w ramach stypendiów rządu francuskiego. Oferta skierowana jest
do młodych naukowców z wszystkich dziedzin nauki - z wyłączeniem medycyny i nauk
artystycznych więcej…
 [CHINY] Biuro Gospodarcze i Kulturalne Tajpej oferuje polskim studentom studiującym na polskich
uczelniach stypendia na studia drugiego stopnia i doktoranckie. Kandydaci za pośrednictwem
uczelni składają dokumenty w terminie do 25 lutego 2017 r. więcej…
 [FRANCJA] (Centre-Val de Loire) – stypendia dla doktorów i profesorów. Termin składania
aplikacji upływa 9 lutego 2017 r. więcej..
 [RÓŻNE KRAJE] V edycja konkursu „Mobilność Plus” . W ramach programu, środki finansowe
przeznaczone na finansowanie zagranicznych pobytów uczestników programu, w celu udziału
w badaniach naukowych lub pracach rozwojowych realizowanych w zagranicznych ośrodkach
naukowych, przyznawane są jednostkom naukowym. Termin nadsyłania zgłoszeń do 15 marca
2017r. więcej…
 [AUSTRIA] (Institute of Science and Technology) – oferta skierowana jest do osób
po doktoracie. Termin nadsyłania zgłoszeń upływa: 15 marca 2017 r. więcej…
 [RUMUNIA] Rząd Rumunii oferuje program stypendialny przeznaczony dla doktorantów i postdoktorantów z państw będących członkami lub obserwatorami w Międzynarodowej Organizacji
Frankofonii (International Organizaction of La Francophonie – OIF). W ramach programu
można ubiegać się o 3-4-miesięczne stypendia, w okresie od kwietnia do lipca 2017 roku w jednej
z 27 uczelni partnerskich. Wnioski przyjmowane są do 15 stycznia 2017 r. więcej…
 [CHINY] School of International Education na Uniwersytecie Xi’an Jiaotong zaprasza
studentów studiów magisterskich i doktoranckich do ubiegania się o stypendium. Aplikować można
do dnia 31 stycznia 2017 r. więcej…

KONKURSY, SEMINARIA, SZKOLENIA, KONFERENCJE
















Oferty pracy i stypendiów baza EURAXESS. Na stronie EURAXESS znajdziecie Państwo tysiące
ogłoszeń z różnych europejskich instytucji naukowych, zarówno uniwersytetów, instytutów, jak
i prywatnych firm. Baza prowadzona jest w j. angielskim. Dostęp do bazy znajduje się TUTAJ.
Erasmus+ Week - Latvian Maritime Academy zaprasza na warsztaty w ramach Erasmus+
WEEK, które obędą się w Rydze w dniach 18 – 22.04.2017r. Zgłoszenia należy przesyłać na adres
e-mailowy: vija.kasakovska@latja.lv .Termin składnia aplikacji upływa 1 marca 2017r.
Latvian Maritime Academy zaprasza na the 19th International Conference on Maritime
Transport & Infrastructure, której tematem przewodnim będzie Vessel traffic today and
tomorrow. Konferencja odbędzie się w Rydze w 20-21.04.2017 r. więcej...
PO WER Interdyscyplinarne Programy Studiów Doktoranckich. Od 1 lutego 2017 r. do
31 marca 2017 r. trwa nabór wniosków w ramach konkursu nr POWR.03.02.00-IP.08-00-DOK/16
na Interdyscyplinarne Programy Studiów Doktoranckich dotyczące zwiększenia jakości
i efektywności kształcenia na studiach doktoranckich. Budżet konkursu wynosi 155 mln zł. więcej…
Stypendia MNiSW dla wybitnych młodych naukowców. Stypendia przeznaczone są dla
młodych badaczy zatrudnionych w ramach stosunku pracy w polskich jednostkach prowadzących
działalność naukową. Stanowią one nagrodę za osiągnięcia naukowo-badawcze. Warunkiem, jaki
muszą spełnić kandydaci, jest kontynuowanie pracy naukowej przez okres finansowania. Termin
nadsyłania zgłoszeń upływa 31 marca 2017 r. więcej…
Nabór projektów Erasmus+ Sojusze na rzecz wiedzy - Sojusze na rzecz wiedzy to
międzynarodowe projekty współpracy szkół wyższych i przedsiębiorstw, których celem jest
wspieranie innowacyjności w sferze edukacji i biznesu oraz szerszym otoczeniu społecznoekonomicznym, rozwijanie w społeczeństwie umiejętności związanych z przedsiębiorczością,
stymulowanie i ułatwianie przepływu wiedzy między uczelniami i przedsiębiorstwami. Termin
składania wniosków: 28 lutego 2017 r., do godz. 12.00 więcej…
International Summer Workshop on IT Education & Research 2017 - University of Applied
Sciences Upper Austria w Hagenbergu zaprasza na 3. Międzynarodowe warsztaty dotyczące IT
Education & Research, które odbędą się w dniach 8-10 czerwca 2017r. Warsztaty będą
koncentrować się na umiejętnościach w zakresie przedsiębiorczości, które powinni nabyć studenci
i absolwenci studiów z zakresu IT planujący założyć własne firmy. Udział w międzynarodowych
warsztatach jest bezpłatny. Termin aplikowania: 12 May 2017 więcej…
Konferencja E-learning Fusion - o nauczaniu i uczeniu się w świecie 3.0. „to jedyna na
polskim rynku konferencja gdzie można zaczerpnąć inspiracji od zagranicznych ekspertów”.
Konferencja przybliży najnowsze trendy w e-learningu, mobile learningu, social learningu,
gamifikacji oraz światowych standardach w budowaniu nowoczesnego środowiska pracy z
wykorzystaniem cyfrowych narzędzi pracy i rozwoju. Konferencja odbędzie się 16 marca 2017 r.
w Warszawie więcej…
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Moocsy, gamification, w świecie 2.0 – czyli jak internet zmienił i zmienia edukację.
Kursy online otwarte dla nieograniczonej liczby uczestników (MOOCs), samoorganizujące się
środowiska edukacyjne, gry wideo online zwiększające nasze możliwości przyswajania wiedzy, to
tylko trzy ilustracje rewolucji, jaka zaszła dzięki internetowi w uczeniu się i rozwoju w ciągu
ostatniej dekady więcej…

Strona



