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[BELGIA] Stypendia dla wybitnych (Bourse d’excellence). Stypendia są przeznaczone dla
osób posiadających stopień doktora (post-doc) i mogą być wykorzystane na staże naukowobadawcze od 1 do 3 miesięcy i staże roczne. Strona walońska zachęca także do nawiązania
współpracy pomiędzy instytucjami szkolnictwa wyższego i przeprowadzenie w tym celu krótkich
(do 14-stu dni) tzw. „misji naukowych”. Lista uniwersytetów walońskich wraz z ich programem
znajduje się na stronie: www.studyinbelgium.be/; więcej…
[FRANCJA] Stypendia rządu francuskiego na doktoraty 2018/2019. Do 7 marca 2018
mogą składać wnioski osoby, które są zainteresowane spędzenia ostatniego roku studiów lub
uzyskaniem polsko-francuskiego doktoratu we Francji. Całość zapewniana jest w ramach
stypendiów rządu francuskiego. Oferta skierowana jest do młodych naukowców z wszystkich
dziedzin nauki - z wyłączeniem medycyny więcej…
[KANADA] Stypendia dla doktorantów od Czesław M. Rodkiewicz Scholarship
Foundation. Do 30 kwietnia 2018 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) więcej…
[NIEMCY] Stypendia dla doktorantów w Niemczech. Do 1 marca 2018 r. trwa nabór
wniosków w ramach tzw. zielonych grantów, które przyznawane są przez niemiecką Fundację
im. Heinricha Bölla. W ramach konkursu przyznanych zostanie ok. 1000 stypendiów dla
doktorantów, którzy planują podjąć naukę w niemieckich uniwersytetach, wyższych szkołach
artystycznych oraz wyższych szkołach zawodowych. Od kandydatów do otrzymania stypendium
wymagana jest biegła znajomość języka niemieckiego. Przyjmowane będą zgłoszenia dotyczące
wszystkich kierunków edukacji. Osoby, które chcą otrzymać stypendium dla doktorantów, muszą
przedstawić zaświadczenie o przyjęciu na studia doktoranckie na niemieckiej uczelni wyższej.
Preferowani będą kandydaci, których prace doktorskie mają związek z tematyką
działalności Fundacji Heinricha Bölla więcej…
[KRAJE GRUPY WYSZEHRADZKIEJ] Partnerstwa Wschodniego, Bałkany – stypendia dla
doktorantów i po doktoracie. Termin składania aplikacji: 15 marca 2018 więcej…
[TAJWAN] stypendium Funduszu Wyszehradzkiego dla doktorantów i doktorów. Termin
składania aplikacji upływa: 20 marca 2018 więcej…
[TURCJA] stypendia na badania, wykłady, konferencje dla naukowców. Aplikacje przyjmowane
są cały rok więcej…
[USA] Polsko-Amerykańska Komisja Fulbrighta zaprasza ambitnych doktorantów
zainteresowanych wyjazdem badawczym do USA do aplikowania o stypendium Fulbright Junior
Award 2019-20. Nabór wniosków trwa do 15 maja więcej…
[USA] Polsko-Amerykańska Komisja Fulbrighta zaprasza pracowników naukowych
zainteresowanych wyjazdem badawczym do USA do aplikowania o stypendium Fulbright Senior
Award 2019-20. Nabór wniosków trwa do 30 maja więcej…
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Granty na granty - promocja jakości II. Od 1 marca 2018 r. do 31 października 2018r.
w trybie ciągłym trwa nabór wniosków w ramach drugiej edycji programu Granty na granty,
którego organizatorem jest MNiSW. Celem programu jest wsparcie polskich jednostek naukowych
i uczelni, które ubiegały się o realizację projektów w ramach programów badawczych Unii
Europejskiej. Budżet programu wynosi 2 mln zł więcej…
Stypendium konferencyjne dla studentów i młodych naukowców -do 16 lutego 2018r.
trwa nabór zgłoszeń w ramach konkursu na stypendium konferencyjne dla studentów i młodych
naukowców. W ramach konkursu możliwe jest zdobycie stypendium na udział w konferencji
Regional Studies Association Annual Conference 2018 w Lugano więcej…
Pierwszy konkurs na polsko-chińskie projekty badawcze. Informujemy, że 3 stycznia
2018 r. Narodowe Centrum Badań i Rozwoju (NCBR) wraz z Ministerstwem Nauki i Technologii
Chińskiej Republiki Ludowej (MOST) ogłosiło otwarcie pierwszego konkursu na wspólne projekty
badawcze w różnych dziedzinach nauki. NCBR przeznacza kwotę 3 MEUR na dofinansowanie
projektów polskich podmiotów, które zostaną zaakceptowane do finansowania w procedurze
konkursowej Termin składania wniosków upływa 5 marca 2018 r. więcej…
Zapraszamy do korzystania z wyszukiwarki wydarzeń związanych z gospodarką morską
i transportem więcej…
KURS TRENERÓW NAUKI – IV Edycja– zapisy trwają! Kurs Trenerów Nauki to pierwsze
w Polsce szkolenie trenerskie kierowane do naukowców. Do uczestnictwa zapraszamy osoby
pragnące dzielić się wiedzą naukową i pracujące zarówno w świecie akademickim, jak i poza nim.
Podczas intensywnego, czterodniowego kursu uczestnicy przygotują się do projektowania oraz
profesjonalnego prowadzenia szkoleń i warsztatów z użyciem wiedzy z własnej specjalizacji
naukowej, ale w oparciu o metodykę aktywnej dydaktyki więcej…
Nagrody za wybitne osiągnięcia naukowe oraz za osiągnięcia w opiece naukowej
i dydaktycznej. Do 31 marca 2018 r. można składać wnioski w ramach konkursu na nagrody
Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego za wybitne osiągnięcia naukowe oraz za osiągnięcia
w opiece naukowej i dydaktycznej. Przyznawane są trzy nagrody po 100 000 zł każda więcej…
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Resort nauki: w Ustawie 2.0 zmieni się definicja młodego naukowca. W nowej ustawie
o uczelniach definicja młodego naukowca nie będzie już zależeć od wieku badacza - odpowiada
resort nauki na pismo Rzecznika Praw Obywatelskich. RPO zwrócił uwagę na obowiązującą teraz
definicję, która może dyskryminować ze względu na wiek więcej…
Wiceminister nauki: celem reformy szkolnictwa jest zatrzymanie naukowców w kraju.
Celem reformy szkolnictwa wyższego jest zatrzymanie polskich naukowców w kraju. Dlatego
należy zmodyfikować feudalną strukturę uczelni - mówił w piątek wiceszef resortu nauki Piotr
Müller. Zapewnił, że ministerstwo jest otwarte na wszelkie konstruktywne uwagi nt. reformy
więcej…
Gowin: będzie zastrzyk finansowy dla regionalnych uczelni. Uczelnie w regionach
otrzymają zastrzyk finansowy na badania - zapowiedział w rozmowie z PAP szef resortu nauki
Jarosław Gowin. To jedna z największych zmian, wprowadzonych do projektu nowej ustawy
o uczelniach w wyniku konsultacji społecznych i międzyresortowych więcej…
Żyjemy w XXI wieku, ale w szkołach uprawiamy jeszcze dydaktykę według wzorców
minionych stuleci. Musimy dokonać przełomu myślenia o współczesnych przestrzeniach uczenia
się. Technologie nie mogą być używane tylko w enklawach, takich jak zajęcia
komputerowe, technika czy informatyka. Więcej…
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