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[SZWAJCARIA] Do 15 listopada 2017 r. trwa nabór wniosków w ramach programu
stypendialnego rządu Szwajcarii dla Polaków. W ramach naboru można ubiegać się o stypendia
doktorancie, stypendia post-doc oraz stypendia badawcze. W zależności od rodzaju stypendium,
pobyt w Szwajcarii może trwać do 3 lat. Strona szwajcarska w dokumentacji konkursowej
wskazuje jednostki naukowe, w których można odbywać stypendium więcej…
[NIEMCY] Bawaria - stypendia na studia podyplomowe i doktoranckie. Do 1 grudnia
2017 r. trwa nabór wniosków w ramach konkursu na roczne stypendia na studia podyplomowe w
roku akademickim 2018/2019 oraz stypendia doktoranckie w niemieckim kraju związkowym
Bawaria. Konkurs adresowany jest do absolwentów szkół wyższych z Polski, Bułgarii, Chorwacji,
Rumunii, Rosji, Serbii, Słowacji, Czech, Ukrainy i Węgier. Zgodnie z informacjami organizatorów
miesięczna wysokość stypendium wynosi 735 euro. Stypendium wypłacane jest przez 12 miesięcy
i jego łączna wysokość wynosi 8 820 euro. więcej…
[NIEMCY] Z wielką przyjemnością przekazujemy Państwu nową ofertę stypendialną DAAD na rok
akademicki 2017/2018. Oferta ta skierowana jest do studentów, absolwentów, doktorantów oraz
naukowców z polskich uczelni. Termin składania aplikacji to: 15 listopad 2017 więcej…
[IZRAEL] Do 30 listopada 2017 r. trwa nabór kandydatur do stypendiów akademickich dla
studentów chcących odbyć studia i kursy językowe w Izraelu w roku akademickim 2018/2019. W
ramach konkursu przyznane zostaną stypendia naukowe oraz stypendia na kurs języka
hebrajskiego. W ramach konkursu przyznane zostanie:
- stypendia specjalistycznych na 8-miesięczny (rok akademicki), pobyt naukowo-badawczy w
Izraelu dla doktorantów i młodych naukowców;
- stypendia na 8-miesięczny (rok akademicki) pobyt naukowo-badawczy dla studentów i
pracowników naukowych, reprezentujących różne dziedziny nauki;
- stypendia na letni kurs języka hebrajskiego, tzw. Ulpan więcej…
[USA] Fulbright-Schuman Award Program obejmuje stypendia dla studentów, doktorantów,
pracowników naukowych i pracowników administracji publicznej na studia lub realizację własnych
projektów dotyczących stosunków pomiędzy USA i Unią Europejską lub związanych ze sprawami
Unii Europejskiej. Przyjmowane są zgłoszenia ze wszystkich dziedzin z wyłączeniem projektów
wymagających bezpośredniego kontaktu z pacjentem. Granty przyznaje się mieszkańcom Unii
Europejskiej, na prowadzenie badań w Stanach Zjednoczonych. Tegoroczna rekrutacja trwa
od 15 września do 1 grudnia 2017 roku. Czas trwania stypendium to 3 do 9 miesięcy.
Rekrutacją zajmuje się Komisja Fulbrighta w Brukseli. O wynikach konkursu informuje Bruksela
więcej…
[NIEMCY] Do 15 listopada 2017 r. studenci i doktoranci, którzy chcieliby wyjechać na
semestralne stypendium do Niemiec mogą składać wnioski w ramach konkursu organizowanego
przez GFPS. Przyznane stypendium będzie dotyczyło semestru letniego 2018 r. Miesięczna
wysokość stypendium wynosi do 580 euro więcej…
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Wystartuj w kolejnej edycji EUCYS! - Konkurs Unii Europejskiej dla Młodych
Naukowców (EUCYS). Do 30 listopada 2017 r. najmłodsi naukowcy mogą zgłaszać swoje
prace w ramach Konkursu Prac Młodych Naukowców Unii Europejskiej (EUCYS). Konkurs
adresowany jest do osób, które są urodzone pomiędzy 30 września 1997 i 1 września 2004 roku.
więcej…
Twój głos = Twoja kariera. Badanie w ramach „Projektu NAUKOWIEC”. Sieć EURAXESS
zaprasza młodych pracowników naukowych do wzięcia udziału w badaniu dot. narzędzi
wspierających rozwój kariery młodych naukowców w Polsce. Minister Nauki i Szkolnictwa
Wyższego zaproponował nową ustawę i bardzo wiele zmian w szkolnictwie wyższym oraz w
badaniach naukowych. W ramach „Projektu NAUKOWIEC” została przygotowana ankieta, do
wypełnienia której zachęcamy wszystkich doktorantów, pracowników naukowych oraz studentów i
ekspertów z zakresu wspierania rozwoju kariery. Ankieta jest dostępna do 20 listopada
2017 więcej…
MIĘDZYNARODOWY FUNDUSZ WYSZEHRADZKI - GRANTY WYSZEHRADZKIE - Program
Grantów Wyszehradzkich Międzynarodowego Funduszu Wyszehradzkiego wspiera finansowo
projekty rozwijające współpracę krajów należących do Grupy Wyszehradzkiej i Ukrainy. Celem
Funduszu jest wspieranie współpracy krajów z Grupy Wyszehradzkiej, czyli Czech, Węgier, Polski i
Słowacji oraz Ukrainy i integracja tych państw z Unią Europejską, z położeniem nacisku na cztery
aspekty: innowacyjność, wymiar regionalny, młodzież, zrównoważony rozwój. Terminy
składania wniosków: 1 października 2017 r. więcej…
DOTACJE NA SPOTKANIA I WSPÓŁPRACĘ PARTNERSKĄ POLSKO-NIEMIECKĄ Fundacja Współpracy Polsko-Niemieckiej udziela wsparcia finansowego przedsięwzięciom,
mającym na celu rozwijanie współpracy polsko-niemieckiej. Termin składania wniosków:- do
10.000 zł / 2.500 euro można składać na bieżąco ,jednak nie później niż 2 miesiące przed
terminem rozpoczęcia projektu;-powyżej 10.000 zł / 2.500 euro można składać maks. raz na 3
miesiące, jednak nie później niż 4 miesiące przed terminem rozpoczęcia projektu więcej…
W dniach 23-24.01.2018 w Brukselii odbędzie się Konferencja COLUMBUS Blue Society
Knowledge Transfer Conference 2018: Making Marine and Maritime Science Count
więcej…
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Dyrektor NAWA: chcemy zachęcać polskich naukowców do powrotu. Jednym z
priorytetów Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej (NAWA) będzie program "Polskie Powroty",
zachęcający polskich naukowców do powrotu do kraju - mówi dyrektor Agencji Łukasz Wojdyga.
Na początku 2018 roku NAWA ogłosi pierwsze programy stypendialne i grantowe więcej…
Polskie uczelnie mogą zaprosić amerykańskich naukowców w ramach Fulbright
Specialist Award. Uczelnie i instytuty badawcze, które chcą zaprosić do siebie amerykańskich
specjalistów, mogą do 13 listopada wnioskować o stypendia do Polsko-Amerykańskiej Komisji
Fulbrighta. Wykładowców mogą przyjąć również instytucje oświatowe, medyczne i kulturalne
więcej…
Jarosław Gowin: blisko 100 mln zł dla uczelni – prymusów. 13 uczelni, które poprawiło
swój poziom naukowy, otrzyma jeszcze z tegorocznego budżetu w sumie 95 mln zł - zapowiedział
w poniedziałek wicepremier, szef resortu nauki Jarosław Gowin. I dodał: chcemy wspierać
uczelnie stawiające na wysoką jakość więcej…
MNiSW: pracujemy nad tym, by polska nauka stała się bardziej widoczna na świecie.
W piątek w brytyjskim Cambridge rozpoczęła się konferencja "Science: Polish Perspectives". Jej
celem jest m.in. integracja środowiska polskich naukowców, pracujących za granicą więcej…
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