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Z nami w świat

Dział ds. Obcokrajowców i Wymiany Międzynarodowej Akademii
Morskiej w Szczecinie
STAŻE NAUKOWE, STYPENDIA
HORYZONT2020 - przedstawiamy poniżej kalendarz konkursowy Akcji Marie
Skłodowskiej-Curie, dotyczących mobilności naukowców. Zachęcamy do zapoznania
się ze skrótowymi informacjami na temat poszczególnych typów stypendiów na stronie
Krajowego Punktu Kontaktowego a następnie do odwiedzenia Portalu Uczestnika programu
Horyzont2020:
Działanie

RESEARCH AND INNOVATION STAFF
EXCHANGE (RISE)
Wymiana pracowników zajmujących się
badaniami i innowacjami
CO-FUNDING OF REGIONAL,
NATIONAL AND INTERNATIONAL
PROGRAMMES (COFUND)
Współfinansowanie regionalnych,
krajowych i międzynarodowych
programów grantowych
INDIVIDUAL FELLOWSHIPS (IF)
Indywidualne granty badawczoszkoleniowe









Zamknięcie

Informacje

08.12.2015

28.04.2016

http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desk
top/en/opportunities/h2020/topics/2117-msca-rise2016.html

01.12.2016

05.04.2017

http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desk
top/en/opportunities/h2020/topics/2311-mscarise_2017.html
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desk
top/en/opportunities/h2020/topics/2118-mscacofund-2016.html

14.04.2016
05.04.2017

29.09.2016
28.09.2017

12.04.2016

14.09.2016

http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desk
top/en/opportunities/h2020/topics/2226-msca-if2016.html

11.04.2017

14.09.2017

http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desk
top/en/opportunities/h2020/topics/2224-msca-if2017.html

http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desk
top/en/opportunities/h2020/topics/2051-mscacofund-2017.html

[TURCJA] Od 7 marca 2016 r. do 7 kwietnia 2016 r. będzie trwał nabór wniosków
na stypendia dla doktorantów i doktorów, którzy chcą prowadzić swoje badania w Turcji.
Konkurs adresowany jest do młodych naukowców, którzy nie ukończyli 35. roku życia. Celem
konkursu jest wzmocnienie współpracy wybitnych zagranicznych naukowców z tureckimi
instytucjami naukowymi. Organizatorem konkursu jest Rada ds. Badań Naukowych
i Technologicznych Turcji (TÜBİTAK) więcej…
[FRANCJA] Do 16 maja 2016 r. można przesyłać zgłoszenia na konkurs na stypendia
naukowe przeznaczone są dla polskich naukowców, którzy planują część badań
przeprowadzić we Francji. Konkurs adresowany jest do przedstawicieli wszystkich dziedzin
nauki - oprócz medycyny - którzy mają przynajmniej stopień doktora i planują prowadzenie
części badań we Francji w terminie od czerwca do grudnia 2016 r. więcej…
[NOWA ZELANDIA] Do 15 lipca 2016 r. trwa nabór wniosków w ramach New Zealand
International Doctoral Research Scholarships. Celem programu jest przyciągnięcie do Nowej
Zelandii najlepszych studentów z całego świata, którzy chcą odbyć studia doktoranckie w
Nowej Zelandii. Organizatorzy zapewniają trzyletnie stypendium oraz pokrycie kosztów
utrzymania przez cały czas trwania studiów doktoranckich więcej…
[NIEMCY] Do 8 kwietnia br. trwa nabór wniosków do programu ERA Fellowships.
Program skierowany jest do managerów nauki z instytucji badawczych, organizacji
finansujących badania naukowe lub instytucji szkolnictwa wyższego z 13 krajów UE, w tym z
Polski. Managerowie będą mieli szansę odbyć staż w instytucjach niemieckich więcej…
[NIEMCY] Stypendia GFPS na studia w Niemczech - Do 31 marca 2016 r. mogą
składać wnioski studenci i doktoranci, którzy chcieliby wyjechać na semestralne stypendium
do Niemiec, mogą składać wnioski w ramach konkursu organizowanego przez GFPS.
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Przyznane stypendium będzie dotyczyło semestru zimowego 2016 r. Miesięczna wysokość
stypendium wynosi do 580 euro więcej…
[USA] Fulbright Senior Award - stypendia w USA dla doktorów –
Do 15 maja 2016 r. można przesyłać zgłoszenia w ramach Fulbright Senior Award.
Stypendium przeznaczone jest dla osób z doktoratem, które są pracownikami naukowymi w
polskiej uczelni wyższej lub innej jednostce naukowo-badawczej. Celem konkursu jest
przeznaczenie środków na realizację własnych projektów badawczych bądź badawczodydaktycznych na uczelniach amerykańskich, placówkach badawczych non-profit oraz
niektórych instytucjach rządowych więcej…
[KANADA] Stypendia dla doktorantów od Czesław M. Rodkiewicz Scholarship
Foundation. Do 30 kwietnia 2016 r. można składać wnioski w ramach konkursu Czesław
M. Rodkiewicz Scholarship Foundation. Konkurs adresowany jest do osób, które studiują na
polskiej uczelni, lub w instytucie naukowym w celu uzyskania tytułu doktora. Przyznane
zostaną dwa stypendia w wysokości 4 000 dolarów kanadyjskich (ok. 11 000 zł) więcej…

KONKURSY, SEMINARIA, KONFERENCJE







28 kwietnia 2016 r., godz. 17:00. upływa termin składania wniosków w konkursie w ramach
Działań Marii Skłodowskiej-Curie – RISE: H2020-MSCA-RISE-2016 na wymianę
pracowników zajmujących się badaniami i innowacjami. Informacje na temat działania RISE
dostępne są tutaj (PL) oraz tutaj (EN)
Naukowcy i przedsiębiorcy mogą się ubiegać o wsparcie w ramach międzynarodowych
programów badawczych i programów bilateralnych. Aż 14 nowych konkursów i 16 naborów
w już realizowanych programach. Oto propozycje NCBR w obszarze międzynarodowych
programów badawczych i współpracy dwustronnej w 2016 r. Więcej…
Trwa konkurs dla Uczelni ogłoszony przez NCBR w ramach Programu Operacyjnego Wiedza,
Edukacja, Rozwój (POWER) na opracowanie nowych programów kształcenia. Więcej…
Polsko-indyjski konkurs na wymianę osobową na lata 2016-2018. Ministerstwo
Nauki i Szkolnictwa Wyższego (MNiSW) oraz Ministerstwo Nauki i Technologii Republiki Indii
zapraszają do podjęcia współpracy w ramach programu polsko-indyjskiego. Program
obejmuje projekty badawcze, uzgodnione między konkretnymi polskimi i indyjskimi
zespołami badawczymi. Termin nadsyłania aplikacji: 15 marca 2016r. – 17 czerwca
2016 r więcej..

CZY WIESZ ŻE…
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Narzędzie do wyszukiwania partnerów w Horyzoncie 2020. W ramach projektu
NCPs CaRE zostało stworzone miejsce skupiające osoby poszukujące partnerów do
wspólnego złożenia wniosku w obszarze Działania w dziedzinie klimatu, efektywna
gospodarka surowcami i zasobami SC5 Wyzwania Społeczne. Można tam stworzyć własny
profil, a także nawiązać współpracę z osobami wcześniej zarejestrowanymi. Serdecznie
zachęcamy wszystkich zainteresowanych do skorzystania z tej opcji.
Informacja nt. finansowania projektów międzynarodowych współfinansowanych
na podstawie grantów MSCA-RISE. Departament Nauki MNiSW przygotował wytyczne
ws. dodatkowych informacji, jakie powinien zawierać wniosek o przyznanie środków na
realizację projektu międzynarodowego współfinansowanego (PMW) realizowanego na
podstawie grantu Marie Skłodowska-Curie Research and Innovation Staff Exchange. Więcej…
Zapraszamy do korzystania z wyszukiwarki ofert pracy na uczelniach wyższych na
całym świecie http://www.globalacademyjobs.com/

Strona



