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[PORTUGALIA] Staże w Europejskiej Agencji ds. Bezpieczeństwa na Morzu (EMSA). Europejska
Agencja ds. Bezpieczeństwa na Morzu (EMSA) oferuje płatne staże trwające od 3 do 6 miesięcy.
Najbliższy termin nadsyłania zgłoszeń: 23 grudnia 2016 r. dla staży rozpoczynających się 1
marca 2017 r. i kończących 31 sierpnia 2017 r. więcej…
[CZECHY, SŁOWACJA, WĘGRY] Stypendia Funduszu Wyszechradzkiego
skierowane do
studentów studiów licencjackich, magisterskich i doktoranckich wszystkich dyscyplin nauki. Studia
można realizować w dowolnym języku, a dofinansowanie może obejmować max. cztery semestry.
Termin zgłoszeń: 31 stycznia 2017r. Dodatkowo można aplikować o dofinansowanie podróży
więcej…
[BELGIA] - do 31 grudnia 2016 r. trwa nabór wniosków w ramach wymiany osobowej
naukowców w latach 2017-2019 na podstawie umowy o współpracy z Rządami Wspólnoty
Francuskiej Belgii i Regionu Walonii. W ramach składanych wniosków można uzyskać środki na
pokrycie kosztów krótkich pobytów oraz podróży przez naukowców z obu stron więcej…
[KANADA] Do 30 kwietnia 2017 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). Zgodnie z wymaganiami konkursu wnioski mogą składać
tylko obywatele polscy więcej…
[WŁOCHY] do 31 stycznia 2017 r. trwa nabór na studia doktoranckie w roku akademickim
2017/2018 w European University Institute we Florencji. Laureaci konkursu będą otrzymywali
stypendium w wysokości 1.250 euro miesięcznie więcej…
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Oferty pracy i stypendiów baza EURAXESS. Na stronie EURAXESS znajdziecie Państwo tysiące
ogłoszeń z różnych europejskich instytucji naukowych, zarówno uniwersytetów, instytutów, jak i
prywatnych firm. Baza prowadzona jest w j. angielskim. Dostęp do bazy znajduje się TUTAJ.
Erasmus + Week - Litewska Akademia Morska (Latvian Maritime Academy)
zaprasza na
spotkanie Erasmus + WEEK , które dobędzie się w Rydze w kwietniu w dniach 18 – 22, 2017r.
Będzie to szansa dla gości, nauczycieli na wygłoszenie prelekcji w ramach mobilności personelu
nauczania / szkolenia Erasmus +. Zgłoszenia należy przesyłac na adres e-mailowy:
vija.kasakovska@latja.lv Termin składnia aplikacji upływa 1 marca 2017r.
Latvian Maritime Academy (Litewska Akademia Morska) zaprasza na the 19th International
Conference on Maritime Transport & Infrastructure, która odbędzie się w Rydze w
20.04-21.04.2017 r. więcej...
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Od nowego roku wejdzie w życie nowy sposób podziału dotacji między uczelnie.
Wicepremier, szef resortu nauki Jarosław Gowin powiedział w środę na posiedzeniu senackiej
komisji, że szkoły wyższe już zaczynają się do tych zmian dostosowywać więcej…
Kpt. Katarzyna Mazurek pierwszą kobietą dowódcą okrętu w historii polskiej Marynarki
Wojennej. Po raz pierwszy w historii polskiej Marynarki Wojennej kobieta będzie dowódcą okrętu.
Kpt. Katarzyna Mazurek z 8. Flotylli Obrony Wybrzeża w Świnoujściu obejęła dowodzenie
transportowo-minowym ORP "Lublin" więcej…
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