Z nami w świat

[Nr KADRA/4/2017]

… czyli zagraniczne oferty staży, pracy i nauki dla KADRY Akademii Morskiej
w Szczecinie oraz informacje o szkolnictwie wyższym w świecie 2.0

Szanowni Państwo,
Z okazji zbliżających się Świąt Wielkanocnych życzymy wszystkim naszym Partnerom, Klientom i
Współpracownikom wszystkiego co najlepsze: pogody ducha, rodzinnej, świątecznej atmosfery, smacznego
jajka i suto zastawionych stołów. Niezależnie jednak od tego, czy obchodzą Państwo Święta Wielkanocne,
czy też zamierzają odetchnąć przez kilka dni od służbowych obowiązków, życzymy Państwu, aby ten czas
był piękny, spokojny i ciepły.
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STAŻE NAUKOWE, STYPENDIA
 [NIEMCY] Do 1 maja 2017 r. trwa nabór wniosków w ramach konkursu na stypendia na
krótkoterminowe pobyty badawcze w Niemczech. Konkurs adresowany jest do wysoko
wykwalifikowanych absolwentów wszystkich kierunków oraz młodych naukowców z doktoratem.
Stypendia umożliwiają przede wszystkim doktorantom i młodym naukowcom, którzy chcą ukończyć
doktorat w Polsce (lub już go ukończyli), przeprowadzenie prac badawczych na jednej z niemieckich
uczelni lub w jednym z pozauniwersyteckich instytutów badawczych w Niemczech. Pobyt
stypendialny może być połączony z pracą doktorską w Polsce albo z przeprowadzeniem projektu
naukowego nie powiązanego z uzyskaniem dyplomu. Pobyt w Niemczech może trwać od 1 do 6
miesięcy. W aktualnie prowadzonym naborze wniosków okres rozpoczęcia stypendium musi
przypadać od 1 grudnia 2017 r. do 31 maja 2018 r. więcej…
 [FRANCJA] Do 16 maja 2017 r. trwa nabór wniosków w ramach konkursu na
miesięczne stypendia rządu francuskiego na pobyt badawczy. Program stypendialny rządu
francuskiego finansuje i ułatwia zrealizowanie pobytu wybitnym polskim naukowcom do 45 roku
życia (ze stopniem naukowym doktora, profesora lub badacza), którzy planują przeprowadzić część
badań we Francji. W ramach dziedzin priorytetowych na rok 2017 są między innymi zrównoważony
transport, energia, technologie komunikacyjne i informacyjne więcej..
 [USA]– stypendia Pol.-Am. Komisji Fulbrighta dla doktorantów (Junior Award). Stypendia Fulbright
Junior Research Award przyznawane są w drodze konkursu doktorantom przygotowującym
rozprawę doktorską w uczelniach, instytutach badawczych, jednostkach naukowych PAN,
międzynarodowych instytutach naukowych oraz innych jednostkach naukowych w Polsce.
Stypendium umożliwia realizację projektu badawczego w amerykańskiej uczelni, instytucie
badawczym lub organizacji pozarządowej. Nabór wniosków na wyjazd trwa do 19 maja
2017 więcej…
 [USA] stypendia Pol.-Am. Komisji Fulbrighta dla osób po doktoracie (Senior Award). Stypendia
Fulbright Senior Award przyznawane są w drodze konkursu na realizację własnych projektów
badawczych w amerykańskich uczelniach, instytutach badawczych non-profit oraz niektórych
instytucjach rządowych. Stypendyści, oprócz realizacji projektu badawczego, mogą również
prowadzić zajęcia dydaktyczne. Termin składania dokumentów upływa 16 czerwca 2017 więcej…

KONKURSY, SEMINARIA, SZKOLENIA, KONFERENCJE








Oferty pracy i stypendiów baza EURAXESS. Na stronie EURAXESS znajdziecie Państwo tysiące
ogłoszeń pracy, współpracy z różnymi europejskimi instytucjami naukowymi, zarówno
uniwersytetami, instytutami, jak i prywatnymi firmami. Baza prowadzona jest w j. angielskim.
Dostęp do bazy znajduje się TUTAJ.
International Summer Workshop on IT Education & Research 2017 - University of Applied
Sciences Upper Austria w Hagenbergu zaprasza nauczycieli akademickich z zakresu IT na 3.
Międzynarodowe warsztaty dotyczące IT Education & Research, które odbędą się w dniach 8-10
czerwca 2017r. Warsztaty będą koncentrować się na umiejętnościach w zakresie
przedsiębiorczości, które powinni nabyć studenci i absolwenci studiów z zakresu IT planujący
założyć własne firmy.
Udział w międzynarodowych warsztatach jest bezpłatny.
Termin aplikowania: 12 May 2017. więcej…
Do 31 lipca 2017 r. można zgłaszać kandydatury w ramach konkursu Dream Chemistry
Award, którego organizatorem jest Instytut Chemii Fizycznej Polskiej Akademii Nauk. Celem
konkursu jest uhonorowanie młodych naukowców, którzy mają naukowe marzenia. Zwycięzca
konkursu otrzyma 10 000 euro. Do konkursu mogą być zgłaszani naukowcy z całego świata, którzy
nie ukończyli 37. roku życia. Zgodnie z regulaminem konkursu osoby te powinny obronić doktorat w
2010 r. lub później więcej…
Kwietniowe bezpłatne szkolenia dla naukowców od Clarivate Analytics. Firma Clarivate
Analytics zaprasza wszystkich naukowców na kwietniowy cykl bezpłatnych szkoleń
internetowych dotyczących wyszukiwania informacji na platformie Web of Science oraz
wypromowania i scalenie dorobku autora na niej. Szkolenia będą prowadzone w języku polskim na
platformie WebEx więcej…

CIEKAWOSTKI







Dział ds. Obcokrajowców i Wymiany Międzynarodowej
Akademia Morska w Szczecinie
Wały Chrobrego 1-2 (pok. 101), 70-500 Szczecin,
Tel. +48 91 48 09 345, -817 Fax. +48 91 48 09 831
international@am.szczecin.pl www.international.am.szczecin.pl

2



Eksperci przedstawili propozycje założeń do ustawy o szkolnictwie wyższym. Trzy
zespoły ekspertów, które przygotowywały propozycje założeń do nowej ustawy o szkolnictwie
wyższym, zaprezentowały je w środę na Politechnice Warszawskiej. Nowa ustawa ma służyć w
pierwszej kolejności studentom - zadeklarował minister nauki Jarosław Gowin więcej…
Jarosław Gowin: Chcemy wspierać kształcenie dualne. Model kształcenia dualnego może
liczyć na nasze wsparcie – zapewnił w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Lesznie minister
nauki i szkolnictwa wyższego Jarosław Gowin więcej..
Nie wygląda mi Pani na naukowca – jak kobiecość przeszkadza w karierze naukowej.
Kiedy kobieta naukowiec wygląda kobieco, w oczach innych ludzi niespecjalnie nadaje się na
naukowca. Czy naprawdę kobiety naukowcy i inżynierowie muszą się do facto „przebierać” za
mężczyzn, by być traktowane poważnie? Naukowcy pod wodzą Banchefsky analizują właśnie
otrzymane wyniki badań, by stwierdzić, czy i w jakim stopniu badaczki są traktowane przez kolegów
i koleżanki po fachu jako mniej kompetentne specjalistki. więcej..
Czworo polskich naukowców na międzynarodowym spotkaniu z noblistami. Czworo
młodych, polskich badaczy weźmie udział w 67. Spotkaniu Laureatów Nagrody Nobla, które
odbędzie się między 25 a 30 czerwca br. w niemieckim Lindau. Znaleźli się w gronie 400
naukowców z 76 państw, przechodząc międzynarodowy proces rekrutacji więcej…
Weekendowo o Nauce to cotygodniowa lista z informacjami z ostatniego tygodnia dla ludzi nauki.
Można znaleźć w niej informacje praktyczne, ciekawe, przydatne w życiu codziennym, motywujące
do działania a czasami także zabawne. Na czym ma polegać reforma instytutów badawczych? Na
co planuje przeznaczyć 2 miliardy złotych Narodowe Centrum Badań i Rozwoju? Czy Wyspa
Wielkanocna to ostatnie miejsce dla samotników? To tylko część z pytań, na które odpowiedzi
znaleźć można w najnowszym odcinku Weekendowo o Nauce. Zapraszamy do lektury więcej..
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