[Nr KADRA/5/2018]

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

STAŻE NAUKOWE, STYPENDIA

Nabór będzie prowadzony od 25.05.2018 do 11.06.2018. Wszelkie informacje nt. wyjazdów
ERASMUS+: p. Małgorzata Cibor (pok. 102 budynek AM przy Walach Chrobrego, email:
m.cibor@am.szczecin.pl, tel. 91 48 09 837).
NAWA: Program im. Bekkera na Zagraniczne Wyjazdy Naukowe - do 31 maja 2018 r.
Wyjazdy polskich naukowców i dydaktyków do uznanych ośrodków naukowych mogą trwać od
3 do 12 miesięcy. W ramach Programu uprawnione są wyjazdy, których celem jest:
- prowadzenie badań naukowych lub prac rozwojowych;
- pozyskanie materiałów do pracy naukowej;
- prowadzenie w ośrodku goszczącym zajęć dydaktycznych;
- odbycie stażu naukowego (np. doktorski);
- inne formy aktywności naukowej lub akademickiej.
Stypendia programu obejmują:
- koszty utrzymania związane z pobytem naukowca w zagranicznym ośrodku goszczącym miesięcznie: kraje OECD 12.000 zł, inne 8.000zł
- dodatek mobilnościowy - UE 7.000zł, kraje trzecie 12.000zł
- dodatek dla małżonka biorącego udział w wyjeździe - 2.000zł/mies.
- dodatek na niepełnoletnie dzieci 1.000zł / mies. / dziecko
- koszty opiekuna dla naukowca z orzeczoną niepełnosprawnością w stopniu
znacznym lub umiarkowanym
- jednorazowy dodatek 5.000 zł na upowszechnienie rezultatów badań.
Aplikować mogą indywidualni naukowcy oraz nauczyciele akademiccy, posiadający co najmniej
stopień naukowy doktora, można złożyć maksymalnie jeden wniosek.
Uwaga! Program nie finansuje badań a jedynie koszty mobilności i relokacji.
Wysokość środków finansowych przeznaczonych na realizację Programu 19 800 000 zł więcej…
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NABÓR NA WYJAZDY PRACOWNIKÓW AMS W RAMACH ERASMUS+
25 maja ruszają nabory na wyjazdy pracowników w ramach programu ERASMUS+ w roku
akademickim 2018/2019.
W ramach dostępnej puli miejsc można starać się o stypendium na:
o Wyjazd nauczyciela akademickiego w celu prowadzenia zajęć dydaktycznych.
Wyjazd trwający około tygodnia (min. 2 dni robocze), w ramach którego należy przeprowadzić
w Uczelni Partnerskiej min. 8 godzin dydaktycznych ze studentami danej Uczelni. Dokładny
program prowadzonych zajęć, wskazanie grupy docelowej jest ustalane w porozumieniu
z Uczelniami partnerskimi.
o Wyjazd pracownika (dotyczy również pracowników administracyjnych) w celach
szkoleniowych. Wyjazd trwający około tygodnia (minimum 2 dni robocze), w ramach którego
realizuje się indywidualny program szkolenia ustalony z instytucją szkolącą (może być to
zarówno Uczelnia jak i inne jednostki), którego celami jest wzrost kwalifikacji pracowników
AMS (w zakresie dziedziny wynikającej z ich zakresu obowiązków) jak i rozwój
internacjonalizacji w AMS. Wyjazd najczęściej trwa około 5 dni roboczych i może być
realizowany zarówno w Uczelniach Partnerskich AMS jaki i innych uczelniach i instytucjach
w krajach UE i EOG pod warunkiem, iż wyjazd wpisuje się w cele określone powyżej.
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[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…
[KOLUMBIA] Do 1 czerwca 2018 r. trwa nabór zgłoszeń na stypendia, które umożliwiają podjęcie
studiów doktoranckich na uczelniach w Kolumbii. Jak informuje MNiSW stypendia oferowane są przez
Instytut Kredytów Edukacyjnych i Studiów Technicznych Zagranicą więcej…
[JAPONIA] Japonia - stypendia dla osób po doktoracie. Termin składania ofert upływa
31 sierpnia 2018r. więcej…
[IRLANDIA] Stypendium doktoranckie Centrum Connect w Irlandii. Do 30 maja 2018
roku trwa nabór do projektu SoftEdge w Centrum Connect w Dublinie. Zgłoszenia przyjmowane są od
doktorantów z całego świata. Warunkiem uczestnictwa jest biegła znajomość języka angielskiego,
bardzo dobre wyniki w nauce, zainteresowanie matematyką, a także dyplom ukończenia studiów
matematycznych, inżynierskich, informatycznych lub podobnych kierunków 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 programu Granty na granty. Celem programu jest
wsparcie polskich jednostek naukowych i uczelni, które ubiegały się o realizację projektów w ramach
programów badawczych UE. Budżet programu wynosi 2 mln zł więcej…
EIG CONCERT-Japan - nabór wniosków. Do 11 czerwca 2018r. trwa nabór wniosków
w ramach V edycji konkursu EIG CONCERT-Japan. Celem konkursu jest wspieranie i rozwijanie
współpracy w zakresie nauki, technologii i innowacji (STI) między krajami europejskimi a Japonią.
Na dofinansowanie udziału polskich podmiotów w konkursie NCBiR przeznaczy 750 000 euro więcej…
Nabór do konkursu Falling Walls Lab - Trzyminutowe wystąpienia na temat swoich badań mają
zaprezentować uczestnicy konkursu Falling Walls Lab. Właśnie ruszył nabór do warszawskiej odsłony
współzawodnictwa. Zwycięzca pojedzie na finał, który w listopadzie odbędzie się w Berlinie. Nabór
trwa do 31 sierpnia 2018 r. więcej…
18. edycja Nagród Naukowych tygodnika Polityka – Do 17 czerwca 2018 r. można
przesyłać zgłoszenia do 18. edycji Nagród Naukowych tygodnika Polityka. W ramach konkursu
przyznanych zostanie pięć stypendiów dla młodych naukowców w wysokości 15 000 zł każde
i dziesięć nagród finałowych w wysokości 5 000 zł każda. Konkurs składa się z dwóch etapów.
Spośród setek kandydatur co roku wyłaniamy 15 finalistów w pięciu dziedzinach nauki: nauki
humanistyczne, społeczne, ścisłe, o życiu i techniczne więcej…
NCBiR: Nabór wniosków na polsko-południowoafrykańskie projekty badawcze - II
edycja. Do 9 lipca 2018 r. trwa nabór wniosków w ramach II edycji konkursu na polskopołudniowoafrykańskie projekty badawcze. Na dofinansowanie projektów polskich podmiotów, które
zostaną zaakceptowane do finansowania w procedurze konkursowej Narodowe Centrum Badań i
Rozwoju, przeznaczyło 450 000 zł na projekt więcej…

CIEKAWOSTKI
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Wiceminister Müller: prezydent uważa, że reforma szkolnictwa wyższego jest konieczna:
o planowanej reformie szkolnictwa wyższego rozmawiali w piątek prezydent Andrzej Duda i szef
resortu nauki Jarosław Gowin. Prezydent powiedział, że reforma jest konieczna, ale wskazał w
projekcie ustawy kwestie, które należałoby uściślić – poinformował PAP wiceminister nauki Piotr
Müller więcej…
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