Z nami w świat

[Nr KADRA/5/2017]

… czyli zagraniczne oferty staży, pracy i nauki dla KADRY Akademii Morskiej
w Szczecinie oraz informacje o szkolnictwie wyższym w świecie 2.0
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STAŻE NAUKOWE, STYPENDIA
 HORYZONT 2020 - Działania Marii Skłodowskiej-Curie: konkurs dla indywidualnych
naukowców. 11 kwietnia Komisja Europejska ogłosiła konkurs na indywidualne
granty wyjazdowe i przyjazdowe dla doświadczonych naukowców, tj. posiadających
stopień doktora lub przynajmniej 4 lata doświadczenia w prowadzeniu badań
naukowych (w wymiarze pełnego etatu). Granty przyznawane są na okres od 12 do 36
miesięcy (w zależności od typu projektu). Wszystkie projekty powinny zakładać mobilność
międzynarodową indywidualnego naukowca, dobrze widziana jest też mobilność międzysektorowa
(pomiędzy sektorem akademickim a pozaakademickim). Termin składania wniosków:
14 września 2017. Ogłoszenie o konkursie, dokumenty konkursowe oraz system składania
wniosków: Participant Portal.
 [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 Polsko – Amerykańskiej Komisji Fulbrighta dla doktorantów (Junior
Award). Stypendia 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 Polsko – Amerykańskiej 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…
 [JAPONIA] Matsumae international foundation fellowship program - do 31 sierpnia
2017 r. trwa nabór wniosków w ramach programu stypendialnego skierowanego do osób ze
stopniem doktora, które chcą przeprowadzić badania naukowe w Japonii. Zgodnie z informacjami
organizatorów pobyt badawczy w Japonii może trwać od 3 do 6 miesięcy. Przyznanych zostanie
ok. 20 stypendiów więcej…
 [AUSTRALIA] Stypendia na studia i badania w Australii. Do 30 czerwca 2017 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…
[SŁOWACJA]
MIĘDZYNARODOWY
FUNDUSZ
WYSZEHRADZKI
GRANTY
WYSZEHRADZKIE Program wspiera finansowo projekty rozwijające współpracę krajów
należących do Grupy Wyszehradzkiej i Ukrainy. Osiem obszarów tematycznych m.in.: Edukacja
i budowanie potencjału; Wymiany naukowe i współpraca badawcza; Rozwój lokalny,
przedsiębiorczość, turystyka. W 2017 r. zaplanowano 4 terminy składania wniosków:
1 marca, 1 czerwca, 1 września i 1 grudnia. więcej…
[AUSTRALIA] Międzynarodowe stypendia na studia magisterskie lub doktoranckie
w Australii (International Postgraduate Research Scholarship Australia – IPRS)
umożliwiają studentom z całego świata podjęcie studiów drugiego lub trzeciego stopnia w Australii
i zdobycie doświadczenia w dziedzinie wiodących australijskich badań. Okres składania
aplikacji trwa od lipca do października każdego roku. Terminy różnią się w zależności od
wybranej uczelni. Szczegółowe informacje znajdują się na stronach internetowych uczelni
i oficjalnej stronie internetowej programu więcej…

KONKURSY, SEMINARIA, SZKOLENIA, KONFERENCJE









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…
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START - PROGRAM STYPENDIÓW KRAJOWYCH DLA MŁODYCH NAUKOWCÓW- roczne
stypendia dla naukowców, którzy są pracownikami lub doktorantami w krajowych szkołach
wyższych, placówkach PAN lub w instytucjach bądź przedsiębiorstwach, których jednym z celów
statutowych jest prowadzenie badań naukowych. Termin składania wniosków (w formie
drukowanej): 31 października 2017 r. więcej…
PESTALOZZI - PROGRAM SZKOLENIOWY DLA KADRY NAUCZYCIELSKIEJ - Program
powstał w 1969 roku w ramach Europejskiej Konwencji Kulturalnej. Skierowany jest do nauczycieli
szkół podstawowych i średnich z 49 państw (nauczycieli, wizytatorów, doradców metodycznych,
metodyków, autorów podręczników itp.). Każdego roku organizowanych jest około 50 warsztatów
europejskich trwających od 3 do 5 dni. Każdego roku uczestniczy w nich ponad 2000 nauczycieli,
z czego około 600 otrzymuje zwrot kosztów podróży więcej…
Nabór wniosków uczelni w projekcie "Akredytacje zagraniczne" - od 27 kwietnia
2017 r. w trybie ciągłym do wyczerpania środków finansowych prowadzony jest nabór
wniosków do projektu pozakonkursowego o charakterze koncepcyjnym pt. "Akredytacje
zagraniczne" Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój współfinansowanego ze środków
Europejskiego Funduszu Społecznego. Budżet projektu wynosi około 18,4 mln zł. więcej…
Czwarty konkurs polsko-singapurski - do 15 maja 2017 r. trwa nabór wniosków
w ramach czwartego konkursu na wspólne projekty badawcze w ramach współpracy polskosingapurskiej. W ramach konkursu możliwe jest uzyskanie do 220 000 euro na realizację projektu
przez każdą ze stron więcej…
PO WER: Podnoszenie kompetencji kadry dydaktycznej uczelni - od 29 maja 2017 r.
do 28 lipca 2017 r. trwa nabór wniosków w ramach konkurs nr POWR.03.04.00-IP.08-00PKD/17 na projekty podnoszące kompetencje kadry dydaktycznej uczelni w ramach wspierania
zmian organizacyjnych i podnoszenia kompetencji kadr w systemie szkolnictwa wyższego. Budżet
konkursu wynosi 50 mln zł więcej…
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Do 10 maja 2017 r. trwa nabór wniosków w ramach programu mPotęga, którego
organizatorem jest mFundacja. Konkursy otwarte w ramach programu adresowane są m.in. do
uczelni wyższych, które mogą uzyskać środki na działania popularyzujące matematykę. Celem
konkursu jest wyłonienie pomysłów na konkursy, gry, seminaria lub inne działania, które w
ciekawy i nieszablonowy sposób będą promować naukę matematyki więcej…
Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego wraz z Łódzkim Środowiskiem
Akademickim zapraszają do udziału w konferencji „Finansowanie nauki i szkolnictwa
wyższego”, która odbędzie się w Łodzi w dniach 25-26 maja 2017 r. To przedostatnia
konferencja programowa poprzedzająca Narodowy Kongres Nauki we wrześniu 2017 roku, na
którym zostanie przedstawiona i poddana debacie koncepcja nowych ram ustawowych dla
szkolnictwa wyższego w Polsce. Podczas konferencji omówione zostaną doświadczenia
międzynarodowe dotyczące finansowania szkolnictwa wyższego ze środków publicznych, różne
modele finansowania i ich powiązania z celami strategicznymi polityki w obszarze nauki
i szkolnictwa wyższego. Istotnym wątkami będą parametry finansowania uczelni oraz rola
finansowania naukowej doskonałości uczelni. Poruszone zostaną także tematy związane
z systemem pomocy materialnej dla studentów oraz zagadnienia finansowania grantowego oraz
infrastruktury badawcze więcej…
Polsko-Norweska Współpraca Badawcza - 12 kwietnia rozpoczął się nabór na
dofinansowanie działań bilateralnych w ramach Funduszu Współpracy Dwustronnej.
Dofinansowanie działań może być przeznaczone na pokrycie kosztów wizyty przedstawicieli
polskiego podmiotu w Norwegii lub wizyty przedstawicieli podmiotu z Norwegii w Polsce. Budżet
konkursu wynosi 400 000 euro. Aplikacje są przyjmowane do wyczerpania środków więcej…

CIEKAWOSTKI
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Gowin: wyczerpał się model szkolnictwa wyższego nakierowany na masowe
kształcenie. Formuła szkolnictwa wyższego w Polsce, nakierowanego głównie na kształcenie
o charakterze masowym, wyczerpała się – powiedział w środę w Gdańsku, wicepremier, minister
nauki i szkolnictwa wyższego Jarosław Gowin więcej…
Dotacja dla uczelni - rozdzielona według nowych reguł . Na początku kwietnia br. uczelnie
otrzymały z Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego informację o tym, ile wyniesie ich
tegoroczna dotacja podstawowa. To, jak tę dotację rozdysponowano, podsumowuje w rozmowie
z PAP wiceminister nauki Teresa Czerwińska więcej…
Naukowcy i praktycy o prawie i bezpieczeństwie na morzu - bezpieczeństwo morskie było
tematem przewodnim Ogólnopolskiej Konferencji Prawa Morskiego organizowanej przez Katedrę
Prawa Morskiego WPiA UG oraz Europejskie Stowarzyszenie Studentów Prawa ELSA Gdańsk
więcej…
Gowin: pojawia się potrzeba zróżnicowania misji uczelni. O potrzebie podziału uczelni na
trzy typy: dydaktyczne, badawczo-dydaktyczne i badawcze mówił w środę w Gdańsku
wicepremier, minister nauki i szkolnictwa wyższego Jarosław Gowin. Zaznaczył, że granice między
tymi trzema typami uczelni będą otwarte więcej…
Konsorcjum wesprze naukowców w planowaniu kariery - Jak pisać wnioski o granty
i współpracować z sektorem pozaakademickim? Do planowania kariery zawodowej zachęcać
będzie młodych naukowców konsorcjum złożone z sześciu polskich organizacji. Dzięki środkom
pozyskanym z Horyzontu 2020 konsorcjum zrealizuje kampanię informacyjno-edukacyjną więcej…
Polska nauka. Co zrobić, by przyciągała specjalistów? Statystki z ostatnich kilkunastu lat
informują, że z Polski wyjechało za granicę ok.35 tys. naukowców, wielu z nich z bardzo dużym
dorobkiem. - Pod względem sprzętu w Polsce stoimy świetnie. Stanowimy jednak muzeum nowych
technik, ponieważ brakuje nam kadr - mówi w Czwórce dr Anna Muszewska, z Instytutu Biochemii
i Biofizyki Polskiej Akademii Nauk więcej…
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