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Z nami w świat

… czyli zagraniczne oferty staży, pracy i nauki dla KADRY Akademii Morskiej
w Szczecinie oraz informacje o tym jak uczyć w świecie 2.0
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[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] Do 31 marca 2018 r. mogą składać wnioski doktoranci w ramach konkursu
organizowanego przez GFPS. Przyznane stypendium będzie dotyczyło semestru zimowego
2018/2019. Miesięczna wysokość stypendium wynosi do 580 euro. 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. Stypendium przeznaczone jest dla osób z doktoratem, które są pracownikami
naukowymi w polskiej uczelni wyższej lub innej jednostce naukowo-badawczej. Celem konkursu
jest przeznaczenie środków na realizację własnych projektów badawczych na uczelniach
amerykańskich, placówkach badawczych non-profit oraz niektórych instytucjach rządowych
Nabór wniosków trwa do 30 maja więcej…
[SZWAJCARIA] Program EPFLinnovators w Szwajcarii. Ecole Spéciale de Lausanne
ogłosiło program EPFLinnovators, wspierający doktorantów. Program zapewnia nowe podejście
do doktorantów, zainteresowanych przedsiębiorczością: od początku studiów wybrani kandydaci
wezmą udział w szkoleniu, ułatwiającym założenie własnej firmy. Oprócz zajęć na uczelni,
doktoranci będą realizowali projekt w sektorze innym niż naukowy. Aplikować można do
16 kwietnia 2018 roku więcej…

KONKURSY, SEMINARIA, SZKOLENIA, KONFERENCJE
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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…
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Do 31 marca 2018 r. będzie trwał nabór wniosków w ramach konkursu na stypendia
naukowe dla wybitnych młodych naukowców. Poprzez młodego naukowca należy rozumieć
osobę prowadzącą działalność badawczo-rozwojową, która w roku ubiegania się o przyznanie
środków finansowych na naukę kończy nie więcej niż 35 lat. Wniosek o przyznanie stypendium
może dotyczyć osoby, która nie była laureatem konkursu o stypendium i w chwili składania
wniosku jest zatrudniona w jednostce naukowej składającej wniosek. Wnioski można składać w
systemie osf.opi.org.pl.
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…

CIEKAWOSTKI
Festiwal Nauki w Dąbrowie Górniczej - ekonomista prof. Jerzy Hausner, językoznawca dr
hab. Katarzyna Kłosińska i b. dowódca jednostki GROM gen. Roman Polko – to niektórzy
prelegenci Festiwalu Nauki, który rozpocznie się 11 marca w Dąbrowie Górniczej. Czternasty już
Festiwal Nauki organizuje Wyższa Szkoła Biznesu w Dąbrowie Górniczej oraz dąbrowski magistrat,
w przedsięwzięcie zaangażowały się też dąbrowskie instytucje kultury, edukacji i sportu. Celem
Festiwalu jest przybliżenie wszystkim chętnym tematyki prowadzonych badań naukowych,
zapoznanie z najnowszymi osiągnięciami i odkryciami oraz przedstawienie ich w możliwie
zrozumiałej, atrakcyjnej formie więcej…



Gowin: Komitet Stały Rady Ministrów przyjął projekt reformy - Komitet Stały Rady
Ministrów przyjął w środę projekt reformy szkolnictwa wyższego - poinformował na Twitterze szef
resortu nauki Jarosław Gowin. Wiceminister Piotr Müller powiedział PAP, że o tym, ile pieniędzy
będzie skierowanych na reformę zdecyduje rząd na posiedzeniu 20 marca. Przygotowany przez
resort nauki projekt ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (zwany też Konstytucją dla
Nauki lub Ustawą 2.0) ma wprowadzić systemowe zmiany w sposobie działania i finansowania
szkolnictwa wyższego. Przemodelowany ma zostać m.in. ustrój uczelni i model kariery
akademickiej. Ma się też zmienić tryb uzyskiwania doktoratu. Możliwości uczelni w większym
stopniu zależeć będą od tego, jak wypadną one w ewaluacji więcej…
“Wielka nauka” czyli gigantyczne wydatki, które opłacają się wszystkim. Europa jest
dzisiaj potęgą, jeśli chodzi o wielką infrastrukturę naukowo-badawczą. Do jej dalszego
finansowania należy przekonać obywateli, którzy rzadko zdają sobie sprawę, jak mocno wpływa
ona na ich życie - mówili eksperci w czasie Big Science Business Forum 2018 w Kopenhadze.
"Wielką naukę" określa się prowadzenie badań naukowych na bardzo szeroką skalę z
wykorzystaniem dużych środków finansowych (pozyskanych z funduszy państwa lub grupy
państw albo organizacji), które przeznaczone są na olbrzymią infrastrukturę badawczą. W takie
badania zaangażowane są nierzadko międzynarodowe zespoły naukowców więcej…
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