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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

[JAPONIA, POŁUDNIOWA KOREA] EPRIE Exchange Program for Regional Integration
in East Asia and Europe - program ten skierowany jest do uczestników studiów doktoranckich,
w wieku 25-35 lat, narodowości polskiej, niemieckiej, francuskiej, japońskiej, chińskiej i
koreańskiej, którzy biegle władają językiem angielskim oraz interesują się zagadnieniami polityki
zagranicznej i współpracy międzyregionalnej. Oferty można przesyłać do 22.04.2016r więcej…
[SŁOWACJA] Narodowy Program stypendialny Republiki Słowackiej ma na celu m.in.
wspieranie mobilności studentów, doktorantów, nauczycieli akademickich, pracowników
badawczych i artystycznych z zagranicy , związanej z pobytami w słowackich szkołach wyższych i
organizacjach badawczych. Termin składania aplikacji do 30.04.2016r. i 31.10.2016r. 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…
[RUMUNIA] 3 miesięczne stypendium dla doktorantów i osób po doktoracie na rok
akademicki 2015/2016 w rumuńskich uniwersytetach. Stypendium organizuje Agencja
Uniwersytecka Frankofonii (AUF) 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 posiadają dyplom
inżyniera z uczelni wyższej w Polsce i 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…
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[NIEMCY] Grenzgänger - stypendium Fundacji Roberta Boscha. Do 30 kwietnia 2016
r. trwa nabór zgłoszeń w ramach konkursu na dofinansowanie projektu badawczego dla osób
mówiących biegle po niemiecku na badania w krajach Europy Środkowo-Wschodniej. W ramach
konkursu można uzyskać finansowanie w wysokości od 2 000 euro do 12 000 euro więcej…
[NOWA ZELANDIA] Do 15 lipca 2016 r. trwa nabór wniosków w ramach New Zeland
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…
[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 badawczo-dydaktycznych na uczelniach amerykańskich, placówkach
badawczych non-profit oraz niektórych instytucjach rządowych więcej…

KONKURSY, SEMINARIA, KONFERENCJE






Przypominamy, że 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)
Ciekawe szkolenie dla naukowców! Regionalne Centrum Innowacji i Transferu Technologii ZUT
zaprasza do udziału w szkoleniu pt. "Jak budować widoczność i cytowalność swojego
dorobku naukowego", które odbędzie się 22 kwietnia br. w godz. 9-15. Spotkanie
skierowane jest przede wszystkim do naukowców i doktorantów zainteresowanych
promowaniem swojego wizerunku naukowego w celu rozwoju kariery naukowej i nawiązywania
międzynarodowej współpracy. Udział w szkoleniu jest bezpłatny, ale ze względu na ograniczoną
liczbę miejsc wymagana jest wcześniejsza rejestracja. więcej…
Nagroda im. Witolda Lipskiego - Fundacja Rozwoju Informatyki, przy współpracy z Polskim
Stowarzyszeniem dla Maszyn Liczących (polskim oddziałem ACM) i Polskim Towarzystwem
Informatycznym, z inicjatywy grupy polskich informatyków pracujących za granicą, ustanawia
Nagrodę im. Witolda Lipskiego dla młodych polskich naukowców za dorobek w zakresie
informatyki i jej zastosowań. O Nagrodę mogą ubiegać się osoby, które w ostatnim dniu roku
poprzedzającego rok konkursu nie przekroczyły 30. roku życia. Więcej…

OFERTY PRACY
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Uniwersytet w Split w Chorwacji poszukuje nauczyciela z tytułem naukowym adiunkta na
stanowisko profesora nadzwyczajnego w pełnym wymiarze godzin pracy, w dziedzinie nauk
technicznych, technologii i transportu, branży żeglugi morskiej i śródlądowej. Termin składania
aplikacji do 15.04.2016 r. więcej..
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