[Nr KADRA/5/2016]

Z nami w świat

Dział ds. Obcokrajowców i Wymiany Międzynarodowej Akademii
Morskiej w Szczecinie
STAŻE NAUKOWE, STYPENDIA
 NABÓR NA WYJAZDY PRACOWNIKÓW AMS W RAMACH ERASMUS+
6 maja ruszają nabory na wyjazdy pracowników w ramach programu ERASMUS+ w roku
akademickim 2016/2017.
1. Wyjazd nauczyciela akademickiego w celu prowadzenia zajęć dydaktycznych. Wyjazd
trwający ok. tygodnia (min. 5 dni robocze) z min. 8 godzin dydaktycznych ze studentami danej
Uczelni. Więcej
2. Wyjazd pracownika (szczególnie pracownicy administracyjni) w celach szkoleniowych.
Wyjazd trwający ok. tygodnia (min. 5 dni robocze), w ramach którego realizuje się indywidualny
program szkolenia ustalony z instytucją szkolącą (może być to zarówno Uczelnia jak i inne
jednostki). Zakres szkolenia - dziedzina wynikającej z zakresu obowiązków pracownika lub
podniesienia poziomu internacjonalizacji Uczelni. Więcej
Nabór będzie prowadzony od 06.05.2016 do 03.06.2016. Więcej informacji: na stronie ERASMUS+
www.erasmusplus.am.szczecin.pl oraz u Koordynatora Uczelnianego ERASMUS+ Ewy Tarabickiej (pok.
102 budynek AM przy Walach Chrobrego, email: erasmus@am.szczecin.pl; (tel. 91 48 09 345).
HORYZONT2020 - przypominamy poniżej kalendarz konkursowy Akcji Marie SkłodowskiejCurie, 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

CO-FUNDING OF REGIONAL,
NATIONAL AND INTERNATIONAL
PROGRAMMES (COFUND)
Współfinansowanie regionalnych,
krajowych i międzynarodowych
programów grantowych
INDIVIDUAL FELLOWSHIPS (IF)
Indywidualne granty badawczoszkoleniowe

Ogłoszenie

Zamknięcie

Informacje
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

[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 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…
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[WIEDEŃ, LONDYN, RZYM] Polska Akademia Umiejętności dysponuje stypendiami Fundacji
Lanckorońskich i Fundacji z Brzezia Lanckorońskich na prowadzenie badań w Rzymie, Wiedniu,
Londynie i innych ośrodkach naukowych Europy przez doktorantów, po doktoracie, prof.
Termin: 15 maja 2016 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 tam studia doktoranckie. Organizatorzy
zapewniają trzyletnie stypendium oraz pokrycie kosztów utrzymania przez cały czas trwania studiów
doktoranckich 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…



[AUSTRALIA] Do 30 czerwca 2016 r. trwa nabór wniosków na stypendia na podjęcie studiów oraz
prowadzenie badań w Australii. W ramach programu Endeavour Scholarships and Fellowships istnieje
możliwość uzyskania środków na podjęcie studiów magisterskich, doktoranckich oraz prowadzenie
badań naukowych w australijskich jednostkach naukowych. Oferta konkursowa adresowana jest m.in.
do naukowców z Europy. Zgłoszenia mogą przesyłać studenci i badacze, którzy studiują lub prowadzą
badania naukowe z dowolnej dziedziny nauki. więcej…



[AUSTRIA] Stypendia są kierowane do doktorantów (nie więcej niż 40 lat) w Austrii na okres 12
miesięcy. Termin składania dokumentów upływa 01.09.2016 więcej…

KONKURSY, SEMINARIA, SZKOLENIA, KONFERENCJE
Szkolenie dla osób przygotowujących projekty do POWER – w dniu 12 maja o godzinie 9:00
w sali 28 przeprowadzone zostanie szkolenie dla pracowników naszej Uczelni z zakresu
przygotowywania wniosków do PO WER. Pozostało jedno wolne miejsce. Osoby zainteresowane
proszone są o kontakt pod nr tel. wew. 322



Międzynarodowy Fundusz Wyszehradzki – Małe granty. Program Małych Grantów Funduszu
Wyszehradzkiego wspiera finansowo projekty rozwijające współpracę krajów z Grupy
Wyszehradzkiej. Celem Funduszu jest wspierania współpracy krajów z Grupy Wyszehradzkiej, czyli
Czech, Węgier, Polski i Słowacji oraz integrację tych państw z Unią Europejską więcej…



Green Talents 2016 - konkurs dla doktorantów - do 24 maja 2016 r. można składać wnioski
w ramach konkursu Green Talents. Konkurs adresowany jest do studentów i doktorantów, którzy w
swojej pracy naukowej zajmują się zagadnieniami związanymi ze zrównoważonym rozwojem. W
ramach konkursu 25 laureatów zostanie zaproszonych na ok. dwutygodniowe forum naukowe w
Niemczech, a następnie otrzymają możliwość odbycia 3-miesięcznego pobytu badawczego w
Niemczech więcej…



Majowe bezpłatne szkolenia dla naukowców od Thomson Reuters. Firma Thomson Reuters
zaprasza wszystkich naukowców na majowy cykl bezpłatnych szkoleń internetowych z
zakresu Emerging Sources Citation Index oraz Web of Science. Szkolenia będą prowadzone w na
platformie WebEx więcej…



Uniwersytet w Furtwangen zaprasza do uczestnictwa w kursie pt. “White Water Management –
Learning Management in a new way”, który jest przeznaczony również uczestników studiów
doktoranckich. Spotkanie dotyczyć będzie nie tylko biznesu i ekonomii, ale również nauk zajmujących
się zarządzaniem. Termin składania aplikacji upływa 16 maja 2016 r. więcej…
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