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Z nami w świat

Dział ds. Obcokrajowców i Wymiany Międzynarodowej Akademii
Morskiej w Szczecinie
STAŻE NAUKOWE, STYPENDIA
 UWAGA - NABÓR NA WYJAZDY PRACOWNIKÓW AMS W RAMACH ERASMUS+ ZOSTAŁ
PRZEDŁUŻONY DO 16 CZERWCA BR.
Do 15 czerwca trwa nabór na wyjazdy pracowników w ramach programu ERASMUS+ w roku
akademickim 2016/2017.


Wyjazd nauczyciela akademickiego w celu prowadzenia zajęć dydaktycznych. Wyjazd trwający
ok. tygodnia (min. 5 dni robocze) w trakcie którego nauczyciel prowadzi zajęcia ze studentami danej
Uczelni. Więcej
 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
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).

Działanie

CO-FUNDING OF REGIONAL, NATIONAL
AND INTERNATIONAL PROGRAMMES
(COFUND)
Współfinansowanie regionalnych, krajowych i
międzynarodowych programów grantowych

Ogłoszenie

Zamknięcie

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/deskt
op/en/opportunities/h2020/topics/2226-msca-if2016.html

11.04.2017

14.09.2017

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

INDIVIDUAL FELLOWSHIPS (IF)
Indywidualne granty badawczo-szkoleniowe



Informacje
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/deskt
op/en/opportunities/h2020/topics/2118-msca-cofund2016.html
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/deskt
op/en/opportunities/h2020/topics/2051-msca-cofund2017.html

[PORTUGALIA] Polsko-portugalska wymiana osobowa w latach 2016-2017 .Do 30 czerwca
2016 r. można składać wnioski na wymianę osobową naukowców w latach 2016-2017 na podstawie
umowy z Portugalią. Zgodnie z informacjami organizatorów preferowane będą wnioski zespołów
polskich, które wcześniej nie brały udziału w projektach wymiany osobowej z Portugalią lub też
współpracowały w ramach tych projektów z innym niż obecnie zespołem po stronie portugalskiej
więcej…
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HORYZONT2020 – Uczelnie i firmy na całym świecie oferują wspólne aplikowanie o
stypendia indywidualne Marii Skłodowskiej-Curie. Zachęcamy do zapoznania się z ofertami,
które dostępne są TUTAJ. Granty indywidualne to niepowtarzalna okazja do nadania tempa swojej
karierze naukowej i możliwość prowadzenia badań w najlepszych jednostkach na świecie. Termin
zakończenia konkursu mija 14 września br. więcej…
Poniżej przedstawiamy 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:
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[INDIE] Trwa nabór wniosków na polsko - indyjskie projekty badacze obejmujące
wymianę osobową. Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego wraz z Ministerstwem Nauki i
Technologii Republiki Indii zapraszają do udziału w polsko-indyjskim programie na wymianę
osobową na lata 2016-2018. Konkurs obejmuje projekty badawcze, uzgodnione między
zainteresowanymi zespołami badawczymi i jest wspierany finansowo zarówno przez stronę polską jak i
indyjską. Okres współpracy może trwać 2 lata. Wnioski w wersji papierowej należy dostarczyć do 17
czerwca br. 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 31.10.2016r. 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…
[TAJWAN] - stypendia MSZ Tajwanu dla doktorantów, dr, prof. z dziedzin związanych z regionem;
termin: 30 czerwca 2016 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…
[NIEMCY] Do 30 czerwca 2016 r. można składać wnioski w ramach wspólnego programu
Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego i Niemieckiej Centrali Wymiany Akademickiej (DAAD) na
wymianę akademicką przy realizacji projektów badawczych na lata 2017-2018. Celem programu jest
wsparcie mobilności naukowców między Polską a Niemcami więcej…

KONKURSY, SEMINARIA, SZKOLENIA, KONFERENCJE
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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…
Granty ERC dla badaczy o bogatym dorobku naukowym Europejska Rada ds. Badań
Naukowych (European Research Council, ERC) prowadzi nabór wniosków o granty na pionierskie
badania dla naukowców o bogatym dorobku naukowym. Doświadczenie należy wykazać poprzez
udokumentowanie swojego dorobku naukowego z ostatnich 10 lat, spełniając jedno lub dwa
kryteria: 10 publikacji jako 'senior author' w międzynarodowych czasopismach naukowych i/lub 3
monografie, z których przynajmniej jedna została przetłumaczona na inny język. Budżet
pojedynczego projektu może wynosić do 2,5 mln €.Dokumentacja konkursowa znajduje się tutaj.
Nabór wniosków trwa do 1 września br. więcej…
Konkurs na Międzynarodowe Programy Kształcenia. NCBiR ogłosiło konkurs na projekty dot.
umiędzynarodowienia studiów. W ramach konkursu można pozyskać środki na nowe
międzynarodowe programy kształcenia, prowadzenia zajęć w języku angielskim oraz prowadzenia
zajęć przez dydaktyków z zagranicy. Termin naboru to 29 lipca 2016 r. Więcej…
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