
 
 

 

 

 

Newsletter nr 2/2016 
Dział Współpracy Międzynarodowej Politechniki Rzeszowskiej 

al. Powstańców Warszawy 12, 35-959 Rzeszów tel./fax +48 17 865 12 92  

 
W grudniowym wydaniu newslettera zachęcamy Państwa do zapoznania się z informa-
cjami o konkursach, spotkaniach i wizytach międzynarodowych. 
Pragniemy również przekazać Państwu życzenia świąteczne i pozdrowienia noworoczne 
w językach różnych narodowości, tak aby dotarły do pracowników, studentów i obcokra-
jowców pracujących lub studiujących na naszej uczelni. 
 
 
W newsletterze: 
 
1. Mobilność edukacyjna w programie Erasmus+ 

2. Staże wakacyjne 2017 dla studentów w USA 

3. Berlin Startup Calling 2016 Idea Contest 

4. Studia doktoranckie w Institute of Science and Technology Austria 

5. Stypendia naukowe w Szwecji 

6. Diamentowy Grant - VI edycja 

7. Konkurs „Kierunek Bruksela” 

8. Działania w trakcie realizacji 
8.1 Wizyta przedstawicieli z College Ireland Aviation Services 

8.2 Wizyta Profesora z Politechniki Lwowskiej w ramach programu Erasmus+ 

8.3 Wizyta przedstawicieli z Australian Trade and Investment Commission 

8.4 Erasmus Day 

9. Międzynarodowa kartka z życzeniami 
 
  



 
 

 

 

1. Mobilność edukacyjna w programie Erasmus+ 

Do 10 stycznia 2017 r. przyjmowane są dokumenty do-
tyczące projektów w ramach akcji 1 „Mobilność eduka-
cyjna” w programie Erasmus+. Uczelnie mogą uzyskać 
dofinansowanie na prowadzenie wymiany z krajami 
partnerskimi z innych regionów świata niż Europa. 
Zapraszamy Państwa do przygotowania wstępnego pro-
jektu z uczelniami w jednym lub kilku krajach partner-
skich. Osoby, które nawiążą lub już posiadają kontakty  
z uczelniami partnerskimi prosimy o złożenie dokumentów w Dziale Współpracy  
Międzynarodowej Politechniki Rzeszowskiej (Bud.V-A.213). Zgodnie z harmonogra-
mem prac ocena wniosków na uczelni nastąpi w okresie od 11 stycznia 2017 r. do 16 
stycznia 2017r.  

Wzory dokumentów, szczegółowy harmonogram prac oraz lista krajów partnerskich są 
dostępne pod adresem:  
http://fao.portal.prz.edu.pl/pl/erasmus-kraje-artnerskie/wnioskowanie/  
 
 
 

2. Staże wakacyjne 2017 dla studentów w USA  
Do 22 grudnia 2016 r. trwa rekrutacja do kolejnej edycji 
Polish-American Internship Initiative - programu wakacyj-
nych praktyk w renomowanych amerykańskich przedsię-
biorstwach dla polskich studentów. Uczestnicy staży, które 
trwają od 2 do 3 miesięcy, otrzymują wynagrodzenie. 
Udział w programie jest dla studentów bezpłatny, organizatorzy  
pokrywają koszty podróży oraz pomagają studentom w uzyskaniu wizy.  
O udział w programie mogą ubiegać się studenci co najmniej drugiego roku studiów sta-
cjonarnych na polskich uczelniach publicznych, biegle władający językiem angielskim, 
legitymujący się bardzo dobrymi wynikami w nauce i aktywni społecznie. 
 
Szczegółowe informacje są dostępne pod adresem: http://www.granty-na-bada-
nia.com/2016/12/staze-wakacyjne-2017-w-usa-dla-studentow.html#.WEe8hTXgXIU 
 
 
 
 
 
 

http://fao.portal.prz.edu.pl/pl/erasmus-kraje-artnerskie/wnioskowanie/
http://www.granty-na-badania.com/2016/12/staze-wakacyjne-2017-w-usa-dla-studentow.html%23.WEe8hTXgXIU
http://www.granty-na-badania.com/2016/12/staze-wakacyjne-2017-w-usa-dla-studentow.html%23.WEe8hTXgXIU


 
 

 

 

3. Berlin Startup Calling 2016 Idea Contest  
Do 31 grudnia 2016 r. trwa nabór zgłoszeń w ramach 
konkursu Berlin Startup Calling 2016 Idea Contest. Do kon-
kursu można zgłaszać pomysły dotyczące innowacyjnych 
rozwiązań w branży internet / e-commerce. Autorzy naj-
lepszych pomysłów otrzymają nagrody o łącznej warto-
ści 15 000 euro. Konkurs adresowany jest do osób  w 
wieku 18-30 lat z całego świata. Zgodnie z informacjami organizatorów podczas oceny 
zgłoszeń, pod uwagę będą brane następujące kryteria: 

− innowacyjny pomysł 
− użyteczność prezentowanego projektu 
− dostosowanie do specyfiki rynku 
− kreatywne oraz czytelne zaprezentowanie projektu. 

Dla autorów najlepszych projektów przygotowane zostały następujące nagrody: 
− I miejsce - 7 000 euro oraz płatny 6-miesięczny staż w Berlinie 
− II miejsce - 3 500 euro 
− III miejsce - 1 750 euro 
− IV miejsce – MacBook Air (11" 128 GB) 
− V miejsce - iPad mini 4 (16 GB). 

Szczegółowe informacje są dostępne pod adresem:  http://www.shopalike.pl/berlin-
startup-calling-2016 
 

4. Studia doktoranckie w Institute of Science and Technology Austria 
Do 8 stycznia 2017 r. trwa nabór zgłoszeń na studia dok-
toranckie w IST Austria w ramach IST Scholar PhD Pro-
gram. Konkurs adresowany jest do osób, które przed wrze-
śniem 2017 r. będą posiadały stopień licencjata lub magi-
stra. Zgodnie z informacjami organizatorów do konkursu 
mogą zgłaszać się młodzi naukowcy, którzy zainteresowani 
są następującymi dziedzinami nauki: 

− biologia 
− matematyka 
− fizyka 
− informatyka 
− powiązane dziedziny interdyscyplinarne. 

Laureaci konkursu będą mieli zapewnione pokrycie kosztów studiów w ramach Akcji Ma-
rii Skłodowskiej-Curie. 
Szczegółowe informacje o konkursie są dostępne pod adresem: 
 http://ist.ac.at/graduate-school/applications/ 
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5. Stypendia naukowe w Szwecji  
Do 10 stycznia 2017 r. trwa nabór wniosków w ramach 
Visby Programme. Konkurs skierowany jest do studentów 
i naukowców, którzy chcą prowadzić badania na uczelniach 
w Szwecji. W ramach konkursu przyznanych zostanie ok. 40 
stypendiów na rok akademicki 2017/2018. W ramach odby-
wania stypendium naukowcy będą otrzymywali świadczenie 
pieniężne w wysokości: 

− doktoranci - 15 000 koron szwedzkich miesięcznie 
− naukowcy po doktoracie - 18 000 koron szwedzkich miesięcznie.  

W zależności od rodzaju stypendium pobyt naukowy w Szwecji może trwać od 6 do 12 
miesięcy. Do konkursu można zgłaszać projekty badawcze ze wszystkich dziedzin nauki. 
 
Szczegółowe informacje są dostępne pod adresem: 
https://studyinsweden.se/scholarship/visby-programme-scholarships-for-phd-studies-and- 
 

6. Diamentowy Grant - VI edycja 
Do 16 stycznia 2017 r. trwa nabór wniosków w ramach 
VI edycji konkursu Diamentowy Grant. Konkurs skiero-
wany jest do absolwentów studiów I stopnia,  którzy ukoń-
czyli trzeci rok studiów na studiach pięcioletnich jednoli-
tych lub osób, które ukończyły czwarty rok studiów na studiach sześcioletnich jednoli-
tych. Maksymalne dofinansowanie pojedynczego projektu to: 

− 180 tys. złotych  dla projektów humanistycznych, społecznych i o sztuce 
− 220 tys. złotych  dla projektów ścisłych, technicznych, przyrodniczych.  

 
Szczegółowe informacje o konkursie można znaleźć na stronie MNiSW pod adresem: 
http://www.nauka.gov.pl/komunikaty/ogloszenie-vi-edycji-konkursu-w-ramach-pro-
gramu-diamentowy-grant.html 
 

7. Konkurs „Kierunek Bruksela” 
Elżbieta Łukacijewska, poseł do Parlamentu Europejskiego ogłasza 
konkurs, w którym nagrodą główną jest miesięczny, płatny staż w biu-
rze posłanki w Brukseli. Konkurs skierowany jest do studentów i ab-
solwentów wszystkich uczelni województwa podkarpackiego. 
Szczegółowe informacje są dostępne: http://www.lukacijewska.pl 
Termin przyjmowania prac konkursowych: do 31 stycznia 2017 r. 

http://www.nauka.gov.pl/komunikaty/ogloszenie-vi-edycji-konkursu-w-ramach-programu-diamentowy-grant.html
http://www.nauka.gov.pl/komunikaty/ogloszenie-vi-edycji-konkursu-w-ramach-programu-diamentowy-grant.html
http://www.lukacijewska.pl/


 
 

 

 

8. Działania w trakcie realizacji 
8.1  Wizyta przedstawicieli z College Ireland Aviation Services 
 
W dniu 24 listopada 2016 r. na Wydziale Budowy Maszyn 
i Lotnictwa odbyło się spotkanie z Brianem Joycem, preze-
sem irlandzkiej firmy College Ireland Aviation  
Services, zajmującej się akredytowanymi szkoleniami dla 
lotnictwa a także przygotowaniem i realizacją projektów 
dla sektora lotniczego, finansowanych ze środków unij-
nych oraz Banku Światowego. Podczas spotkania podjęto 
ustalenia dotyczące współpracy w zakresie naukowym i dydaktycznym. 
 
8.2 Wizyta Profesora z Politechniki Lwowskiej w ramach programu Erasmus+ 
 
W dniu 28 listopada 2016 r. odbyło się spotkanie z prof. 
Andriy Malyarem z Politechniki Lwowskiej, przebywają-
cym w ramach programu Erasmus+ na naszej uczelni.  
W spotkaniu uczestniczył również gen. dyw. rezerwy WP F. 
Czekaj. Profesor Malyar wygłosił cykl wykładów na Wy-
dziale Elektrotechniki i Informatyki na temat odnawialnych 
źródeł energii oraz odbył spotkanie z prorektorem ds. 
kształcenia i prodziekanem Wydziału Elektrotechniki i Informatyki w sprawie umowy 
międzyuczelnianej. 
 
8.3 Wizyta przedstawicieli z Australian Trade and Investment Commission 

W dniu 30 listopada 2016 r. odbyło się spotkanie z przed-
stawicielami Australian Trade and Investment Commis-
sion dotyczące współpracy naukowej przy projektach  
z branży lotniczej. W rozmowach uczestniczyli m.in. An-
thony Weymouth, Senior Trade Commissioner, Bożena 
Świerbutowicz, Business Development Manager,  
oraz dyrektor Stowarzyszenia Grupy Przedsiębiorstw Prze-
mysłu Lotniczego „Dolina Lotnicza” Andrzej Rybka. 
 
 
 
 
 



 
 

 

 

8.4 Erasmus Day 
 
W dniu 26 października 2016 r. na Politechnice Rzeszowskiej odbył się „Dzień Erasmu-
sów” podczas którego studenci obcokrajowcy zaprezentowali kulturę swoich narodów. 
W ramach programu „Erasmus +” w semestrze zimowym 2016/2017 studia na naszej 
uczelni podjęło 51 obcokrajowców, w tym 18 studentów z Hiszpanii, 16 studentów 
 z Portugalii, 11 studentów z Turcji, 5 studentów z Włoch i 1 studentka z Grecji. 
http://portal.prz.edu.pl/pl/aktualnosci/art746,dzien-erasmusow-na-politechnice-rze-
szowskiej.html 
 
 
 
 
 
 
 

9. Międzynarodowa kartka z życzeniami  
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