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STAŻE NAUKOWE, STYPENDIA
 Otwarty nabór wniosków do konkursu RISE na wymianę osobową pracowników!
Komisja Europejska otworzyła nabór wniosków do konkursu Research and Innovation Staff
Exchange (RISE) w ramach Akcji Marii Skłodowskiej-Curie w Horyzoncie 2020.
Program polega na wymianie pracowników zajmujących się badaniami i innowacjami (naukowcy, w
tym doktoranci oraz kadra zarządzająca, administracyjna i techniczna) pracujących w różnych
krajach i sektorach. Ma na celu wymianę wiedzy i pomysłów przynoszących nowe rozwiązania,
produkty i usługi oraz przyczyniających się tak do rozwoju innowacji, jak i zaawansowania poziomu
europejskich badań oraz rozwoju kariery uczestniczących pracowników. Komplementarny
maksymalnie 4-letni projekt badawczy i innowacyjny realizowany przez konsorcjum składające się z
co najmniej 3 instytucji z 3 różnych krajów (w tym minimum 2 kraje członkowskie UE lub
stowarzyszone z H2020) jest oparty na oddelegowaniu pracowników na okres od 1 do 12
miesięcy do członków konsorcjum. Wyjazdy zaangażowanych osób nie muszą być przeprowadzone
ciągiem, mogą one być w trakcie całego projektu dzielone na krótsze okresy. Pracownik może być
oddelegowany, jeśli pracował lub był związany z macierzystą instytucją wysyłającą co najmniej
przez 6 miesięcy. Realizacja projektu, oprócz prowadzenia badań, powinna obejmować także
organizację szkoleń i konferencji.
Nabór do programu RISE potrwa do 5 kwietnia 2017 r. więcej…
 Regionalne Centrum Innowacji i Transferu Technologii ZUT jest organizatorem warsztatów pn.
„Wyjedź, skorzystaj, rozwiń skrzydła - RISE w Horyzoncie 2020”.
Odbędą się one 10 lutego br., w godz. 09:00-13:00, w Regionalnym Centrum Innowacji i
Transferu Technologii ZUT w Szczecinie. Warsztaty będą dotyczyły aktualnie otwartego konkursu
Research and Innovation Staff Exchange (RISE) w ramach Horyzontu 2020. RISE polega na
wymianie pracowników zajmujących się badaniami i innowacjami (naukowcy, w tym doktoranci
oraz kadra zarządzająca, administracyjna i techniczna) pracującymi w różnych krajach i sektorach
(np. sektor akademicki i biznes/przemysł).Udział w szkoleniu jest bezpłatny, obowiązuje
rejestracja. 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. 2 lenie stypendium jest przeznaczony dla doktorów zainteresowanych w obszarach:
fizyki, chemii i matematyki, ICT. IST oferuje także kursy języka niemieckiego na terenie kampusu.
Termin nadsyłania zgłoszeń upływa: 15 marca 2017 r. więcej…
 [EUROPA] EMBO: 2-letnie stypendia podoktorskie. Wnioski przyjmowane są cały rok więcej…
 [HISZPANIA] (Kraj Basków, Universidad de Deusto) – stypendia dla początkujących
naukowców przed doktoratem. Termin składania aplikacji: 7 marca 2017 więcej…
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Oferty pracy i stypendiów baza EURAXESS. Na stronie EURAXESS znajdziecie Państwo tysiące
ogłoszeń pracy, współpracy z różnymi europejskimi instytucjami naukowymi, zarówno
uniwersytetami, instytutami, jak i prywatnymi firmami. 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...
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 nauczycieli akademickich z zakresu IT 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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Rząd przyjął projekt noweli dot. m.in. doktoratów wdrożeniowych. Projekt nowelizacji
ustawy o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki oraz
niektórych innych ustaw przedstawiło Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Możliwość
uzyskania stopnia doktora na podstawie osiągnięć w pracach wdrożeniowych oraz uruchomienie
programu "Doktorat wdrożeniowy" - to zmiany przewidziane w projekcie nowelizacji przyjętym we
wtorek przez rząd. Nowe regulacje przewidują ustanowienie programu "Doktorat wdrożeniowy". W
komunikacie CIR skomentowano, że program ten ma ożywić współpracę i transfer wiedzy między
środowiskiem naukowym a środowiskiem społeczno-gospodarczym. Projekt przewiduje, że nowe
rozwiązania wejdą w życie 31 marca 2017 r. więcej…
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