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1. Pięćsetny  student na 30-lecie programu „ERASMUS” 
23 lutego 2017 r. na Politechnice Rzeszowskiej odbyło się spotkanie powitalne dla stu-
dentów programu Erasmus+, którzy będą się kształcić na naszej uczelni w semestrze let-
nim roku akademickiego 2016/2017. Zostali oni oficjalnie przyjęci przez prof. dr. hab. 
Grzegorza Ostasza, prorektora ds. współpracy międzynarodowej oraz pracowników 
Działu Współpracy Międzynarodowej i ugoszczeni pączkami z okazji tłustego czwartku. 
Spotkanie było również doskonałą okazją do powitania pięćsetnego studenta goszczącego 
na Politechnice Rzeszowskiej w ramach programu Erasmus.  W bieżącym semestrze łącz-
nie 35 studentów w ramach programu będzie studiowało na naszej uczelni: 17 studentów 
z bieżącej rekrutacji, przybyłych z Portugalii, Turcji, Cypru, Brazylii, Ukrainy oraz 18 stu-
dentów, którzy przedłużyli pobyt o kolejny semestr. Podczas spotkania studenci zostali 
poinformowani o warunkach i zasadach odbywania studiów w naszej uczelni,  
o działaniach samorządu studenckiego oraz zachęceni do zwiedzania miejsc  
w naszym regionie. 
 

 
24 lutego 2017 r. została zorganizowana wycieczka do Krosna do Centrum Dziedzictwa 
Szkła gdzie oprócz zwiedzania ekspozycji studenci uczestniczyli w pokazach produkcji  
i zdobienia szkła. 

 
Europejski projekt edukacyjny Erasmus obchodzi w tym roku swoje 30-lecie. Od początku 
swojego istnienia wspiera wiele innowacyjnych projektów 
edukacyjnych, przede wszystkim mobilność, dzięki której 
studenci mogą rozwijać swoje umiejętności i odnosić suk-
cesy w życiu zawodowym. Politechnika Rzeszowska 
uczestniczy w programie od 1998 roku. Więcej informacji 
na temat obchodów jubileuszu: http://erasmusplus.org.pl/erasmus-konczy-30-lat/ 

http://erasmusplus.org.pl/erasmus-konczy-30-lat/


 

 

2. Kurs języka japońskiego  
Studium Języków Obcych oraz Dział Współpracy Międzynaro-
dowej zapraszają wszystkich zainteresowanych kulturą dale-
kiego wschodu na bezpłatne zajęcia z języka japońskiego pro-
wadzone przez lektora z Japonii na Politechnice Rzeszowskiej. 
Kursy odbywać się będą w ramach współpracy uczelni z tokij-
ską fundacją International Cross-Cultural Exchange (ICEA) 
promującej język oraz kulturę Japonii na świecie. Obecnie 
współpracuje ona z kilkunastoma uczelniami w Azji oraz Europie. Kurs będzie odbywał 
się raz w tygodniu w okresie od października 2017 roku do czerwca 2018 roku. Osoby 
zainteresowane udziałem w kursie prosimy o dokonanie wstępnej rejestracji na stronie: 
https://ankieter.prz.edu.pl/surveys/24/ (formularz wstępnej rejestracji jest także do-
stępny w USOS: usos.prz.edu.pl). Ilość miejsc jest ograniczona. Wszelkie pytania odnośnie 
kwestii organizacyjnych prosimy kierować do mgr Mateusza Szala (mszal@prz.edu.pl)  

3. Kolejna grupa studentów z Wietnamu rozpoczyna studia na PRz 
28 lutego 2017 r. kolejna grupa młodych Wietnaczyków została przywitana przez 
prorektora ds. współpracy międzynarodowej. W październiku studenci rozpoczną naukę 
na Wydziale Zarządzania na kierunku finanse i rachunkowość oraz na Wydziale Budowy 
Maszyn i Lotnictwa na kierunkach mechatronika i transport. W dniu przyjazdu studenci 
zwiedzili miasteczko akademickie i zostali zarejestrowani na kurs języka polskiego. Od 
marca uczestniczą w intensywnym kursie języka polskiego, organizowanym przez Stu-
dium Języków Obcych Politechniki Rzeszowskiej. 
             

 
 
09 marca 2017 r. Wietnamczycy oficjalnie zostali przyjęci do grona studentów PRz,  
otrzymując legitymacje studenckie podczas spotkania z prorektorem ds. kształcenia  
i prorektorem ds. współpracy międzynarodowej.  

 

https://ankieter.prz.edu.pl/surveys/24/
mailto:mszal@prz.edu.pl
http://wz.prz.edu.pl/
http://wbmil.prz.edu.pl/
http://wbmil.prz.edu.pl/


 

 

 
4. Wykład otwarty profesorów z Brazylii 
7 marca 2017 r. odbył się wykład otwarty pt. „Brazil, the country of educational, research 
and cultural opportunities", wygłoszony przez profesorów z Federalnego Uniwersytetu 
Ouro Preto (Brazylia): Carlos Magno de Souza Paiva, Paulo dos Santos Assis i Rodrigo Fer-
nando Bianchi. Wydarzenie zgromadziło liczną grupę zainteresowanych współpracą 
z  Brazylią w ramach programu ERASMUS + Kraje partnerskie. Profesorowie przedstawili 
ofertę kształcenia i system edukacji akademickiej w Brazylii. Przed wykładem miało miej-
sce spotkanie z rektorem prof. dr hab. inż. Tadeuszem Markowskim oraz prorektorem ds. 
współpracy międzynarodowej, prof. dr. hab. Grzegorzem Ostaszem. 
 

 

 
5. Wizyta delegacji z Niemiec na WBMiL 
02 marca 2017 r. odbyło się spotkanie z przedstawicielami niemieckiej firmy Diehl Ae-
rosystems. Omówiono zasady współpracy w zakresie kształcenia studentów, ale rów-
nież zatrudniania absolwentów PRz. Goście zwiedzili również laboratoria na WBMiL. 
 

 
 
 
 
 
 



 

 

6. ERA-NET Neuron Cofund - nabór wniosków w II konkursie  
Do 14 marca 2017 r. trwa nabór wniosków w ramach II 
konkursu ERA-NET. W ramach konkursu możliwe jest uzy-
skanie środków na prowadzenie międzynarodowych badań 
obejmujących zagadnienia z zakresu neurologii. Na  dofi-
nansowanie udziału polskich podmiotów w  projektach wy-
łonionych w ramach konkursu NCBiR przeznaczyło łącznie 
500 000 euro. Zgodnie z informacjami NCBiR zgłaszane projekty muszą zawierać się 
w następującej tematyce: fundamental research on the pathogenesis and/or aetiology 
of synaptopathies. This may include the development of innovative or shared resources 
and new technologies for prevention, diagnosis or therapy of disease, clinical research, 
including the exploitation of existing clinical data sets, to develop new strategies for 
prevention, diagnosis, and therapy for diseases in which synaptic dysfunction plays a key 
role.  Szczegółowe informacje o konkursie są dostępne na stronie internetowej Narodo-
wego Centrum Badań i Rozwoju: http://www.ncbr.gov.pl/programy-miedzynaro-
dowe/era-net-co-fund/neuron-cofund/aktualnosci/art,4847,era-net-neuron-cofund-
otwarcie-naboru-wnioskow-w-2-konkursie.html oraz na stronie internetowej 
http://www.neuron-eranet.eu/ 
 

7. FLAG-ERA 2017 - Graphene  
Do 14 marca 2017 r. trwa nabór wniosków w ramach pro-
gramu FLAG-ERA 2017 - Graphene. W ramach konkursu 
możliwe jest uzyskanie środków finansowych na prowadze-
nie międzynarodowych badań naukowych w  zakresie tech-
nologii grafenowych. Na dofinansowanie udziału polskich 
podmiotów w projektach, NCBiR przeznaczy 500 000 euro. 
Zgodnie z informacjami Narodowego Centrum Badań i Rozwoju do konkursu można 
zgłaszać projekty, które zawierają się w następującej tematyce:  Graphene JTC areas - ap-
plied research and innovation, in-situ and ex-situ quality control of GRMs, controlling dop-
ing in high quality large-area Graphene, GRMs for smart textiles, functional coatings using 
GRMs, GRMs for corrosion prevention and as lubricants, GRMs for thermal management 
and thermoelectrics, biorecognition of specific disease markers using GRMs, highly selec-
tive gas sensors based on GRMs, GRM-based bioelectronic technologies.  
Szczegółowe informacje o konkursie są dostępne pod adresem: https://www.fla-
gera.eu/flag-era-calls/jtc-2017/call-announcement/ 
oraz na stronie NCBiR:  http://www.ncbr.gov.pl/programy-miedzynarodowe/era-net-
co-fund/flag-era-ii/aktualnosci/art,4870,otwarcie-naboru-wnioskow-w-konkursie-flag-
era-2017-graphene.html 
 
 

http://www.granty-na-badania.com/2017/01/era-net-neuron-cofund-nabor-wnioskow-w.html
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http://www.neuron-eranet.eu/
http://www.granty-na-badania.com/2017/01/flag-era-2017-graphene.html
https://www.flagera.eu/flag-era-calls/jtc-2017/call-announcement/
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8. PO WER: Interdyscyplinarne Programy Studiów Doktoranckich  
Do 31 marca 2017 r. trwa nabór wniosków w ramach 
konkursu nr POWR.03.02.00-IP.08-00-DOK/16 na Interdy-
scyplinarne Programy Studiów Doktoranckich dotyczące 
zwiększenia jakości i efektywności kształcenia na studiach 
doktoranckich. Budżet konkursu wynosi 155 mln zł. Zgod-
nie z informacjami Narodowego Centrum Badań i Rozwoju 
wnioskodawcą projektu może być szkoła wyższa publiczna bądź niepubliczna oraz insty-
tuty naukowe posiadające uprawnienia do nadawania stopnia naukowego doktora habi-
litowanego albo co najmniej dwa uprawnienia do nadawania stopnia naukowego doktora. 
Projekt może obejmować swoim zakresem merytorycznym wyłącznie działania doty-
czące tworzenia i realizacji wysokiej jakości programów doktoranckich i działań uzupeł-
niających, realizowane poprzez co najmniej jeden ze wskazanych poniżej elementów: in-
terdyscyplinarne programy doktoranckie o zasięgu krajowym lub międzynarodowym, 
międzynarodowe programy studiów doktoranckich, przez podstawowe jednostki or-
ganizacyjne uczelni wspólnie z innymi jednostkami naukowymi, programy studiów dok-
toranckich, kluczowych dla gospodarki i społeczeństwa, wspierających innowacyjność 
kraju i zapewniających możliwość transferu/komercjalizacji rezultatów studiów dokto-
ranckich. Średnia wartość projektu na jednego uczestnika nie może przekroczyć 135 000 
zł. Szczegółowe informacje o  konkursie można znaleźć pod adresami:     
http://www.granty-na-badania.com/2016/12/po-wer-interdyscyplinarne-pro-
gramy.html  
oraz http://www.ncbr.gov.pl/fundusze-europejskie/power/konkursy---aktualne-na-
bory/konkurs-nr-powr030200-ip08-00-dok16/ 
 

9. IMI 2 - Call 10  
Do 28 marca 2017 r. trwa nabór wniosków w ramach 10. 
edycji konkursu dotyczącego Inicjatywy Leków Innowacyj-
nych 2. Nabór wniosków prowadzony jest w 8 tematach, 
dotyczących hipoglikemii, raka prostaty, bólu, badań kli-
nicznych dzieci, hodowli komórek, genów rodzinnych i au-
tyzmu. Drugi etap to wspólne złożenie pełnego wniosku 
przez jedno, zwycięskie konsorcjum badawcze i konsor-
cjum przemysłowe (big pharma – firmy z EFPIA) – do  14 września 2017 r. Budżet kon-
kursu wynosi ponad 174 mln euro. Szczegółowe informacje o  konkursie można znaleźć 
pod adresem: http://www.imi.europa.eu/content/imi-2-call-10 
 

http://www.granty-na-badania.com/2016/12/po-wer-interdyscyplinarne-programy.html
http://www.granty-na-badania.com/2016/12/po-wer-interdyscyplinarne-programy.html
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http://www.ncbr.gov.pl/fundusze-europejskie/power/konkursy---aktualne-nabory/konkurs-nr-powr030200-ip08-00-dok16/
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http://3.bp.blogspot.com/-mGgQ5t_uLQ4/VSZXQ2Fl6QI/AAAAAAAAK9M/pB2_wKdPSiE/s1600/power.png
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10. Konkurs Joint Funding Action  
Do 31 marca 2017 r. trwa nabór wniosków do międzyna-
rodowego konkursu organizowanego w ramach programu 
ERA-HDHL. W ramach konkursu możliwe jest uzyskanie fi-
nansowania projektów dotyczących badań z zakresu zdro-
wia publicznego. Na dofinansowanie udziału polskich pod-
miotów w projektach wyłonionych w ramach konkursu 
NCBiR przeznaczyło budżet w wysokości 500 000 euro. 
Zgodnie z informacjami Narodowego Centrum Badań i Rozwoju temat konkursu to: Joint 
Funding Action “Effectiveness of existing policies for lifestyle interventions – Policy Eva-
luation Network (PEN)”. Szczegółowe informacje są dostępne pod adresem: 
http://www.ncbr.gov.pl/programy-miedzynarodowe/jpi/jfa-policy-evaluation-ne-
twork/aktualnosci/art,4994,otwarcie-naboru-listow-intencyjnych-expression-of-inte-
rest-w-konkursie-joint-funding-action-effectiveness-of-existing-policies-f.htm 
 

11. 16. Letnia Szkoła Wyszehradzka  
Do 31 marca 2017 r. trwa nabór zgłoszeń do 16. Letniej 
Szkoły Wyszehradzkiej. Obecna edycja Letniej Szkoły Wy-
szehradzkiej odbędzie się w terminie 2-15 lipca 2017 r. Ce-
lem dwutygodniowego szkolenia dla młodych czeskich, wę-
gierskich, polskich i słowackich studentów, jak również ich 
rówieśników z innych krajów Europy Środkowej i Wschodniej, jest budowanie więzi 
i przyjacielskich kontaktów, likwidowanie wzajemnych stereotypów oraz pogłębianie 
wiedzy o kulturze, historii i problemach współczesnych. Letnia Szkoła Wyszehradzka to 
cykl szkoleń adresowanych do młodych ludzi z krajów Grupy Wyszehradzkiej i Europy 
Wschodniej, realizowanych corocznie od 2002 roku przez Stowarzyszenie Willa Decjusza 
w Krakowie. Tegoroczna edycja odbędzie się w terminie 2-15 lipca, a motywem przewod-
nim będą hasła „kreacja”, „innowacja” i „synergia”. Adresatami projektu są studenci, dok-
toranci, młodzi nauczyciele i dziennikarze z czterech krajów Grupy Wyszehradzkiej, 
a osoby chcące wziąć udział w tegorocznych spotkaniach mogą składać swoje aplikacje 
on-line na stronie: www.visegradsummerschool.org. Zgłoszenia są przyjmowane do 31 
marca 2017 r. Szczegółowe informacje są dostępne pod adresem: http://www.granty-na-
badania.com/2017/03/16-letnia-szkoa-wyszehradzka.html 

12. Czwarta edycja konkursu „Marie Skłodowska-Curie Prizes” 
Do 12 marca 2017 r. można wysyłać zgłoszenia do czwar-
tej edycji edycja konkursu „Marie Skłodowska-Curie Pri-
zes” skierowanego do stypendystów programu  
Marii Skłodowskiej-Curie w ramach 7. Programu Ramowego oraz programu Horyzont 
2020. W tegorocznej edycji wnioski można składać w trzech kategoriach: innovation and 
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entrepreneurship, communicating science, contribution to a better society.= Wręczenie 
nagród nastąpi 11 maja 2017 r., podczas konferencji „MSCA 
2017 Conference: “Mobility takes research further” organi-
zowanej w ramach prezydencji Malty. Nagroda ma wymiar 
symboliczny: zwycięzca zostanie zaproszony na konferen-
cję, podczas której uroczyście zostanie wręczony dy-
plom.  Szczegóły znajdują się na stronie KPK: 
http://www.kpk.gov.pl/?p=34895 oraz na  stronie interne-
towej wydarzenia:  

                                                         http://msca2017.eu/msca-2017-awards/awards/ 
 

13. "Marie Skłodowska-Curie Research and Innovative Staff Exchange" 
Do 5 kwietnia 2017 r. międzynarodowe konsorcja mogą 
składać wnioski do Komisji Europejskiej o finansowanie 
projektów wymiany pracowników w celu rozwoju ich ka-
riery zawodowej i zacieśniania współpracy międzynarodo-
wej i/lub międzysektorowej pomiędzy instytucjami krajów 
UE, stowarzyszonych z Horyzontem 2020 oraz pozostałymi 
krajami (tzw. krajami trzecimi). Projekty realizowane są 
przez instytucje zaangażowane w prowadzenie badań i  innowacje z sektora akademic-
kiego (np. państwowe i prywatne uczelnie wyższe, instytuty badawcze, organizacje mię-
dzynarodowe) oraz szeroko zdefiniowanego sektora pozaakademickiego (np. przedsię-
biorstwa, w tym MŚP, szpitale, muzea, banki, organizacje pozarządowe i charytatywne). 
Budżet konkursu wynosi 80 mln euro. Szczegółowe informacje są dostępne na stronie: 
http://www.kpk.gov.pl/?page_id=19312 
 

14. Stypendium dla polskich humanistów w Kanadzie  
Do  11 kwietnia 2017 r. można składać wnioski w ramach 
Polish Doctoral Research Fellowship na rok akademicki 
2017/2018, który organizowany jest przez University of Al-
berta z Kanady. Konkurs adresowany jest do uczestników 
studiów doktoranckich z dziedziny nauk humanistycznych, 
społecznych lub o sztuce. Osoba, która otrzyma stypendium, będzie je realizowała  
w Wirth Institute for Austrian and Central European Studies. Wysokość stypendium wy-
nosi 27 600 dolarów kanadyjskich. Kandydaci powinni przedłożyć zwięzły opis pracy 
badawczej w języku angielskim (maksymalnie 500 słów), curriculum vitae oraz podać na-
zwiska dwóch referentów. Aplikacje w formie elektronicznej należy przesyłać na adres e-
mail patrouch@ualberta.ca w nieprzekraczalnym terminie do 10 kwietnia 2017 roku. 
Udokumentowana praca badawcza (najlepiej w formie publikacji) będzie dodatkowym 
atutem. Finaliści konkursu wezmą udział w rozmowie kwalifikacyjnej przeprowadzonej 
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przez dyrektora Wirth Institute, która odbędzie się we Wrocławiu  
w maju 2017 roku. Kandydaci zakwalifikowani do rozmowy zostaną powiadomieni 
pocztą elektroniczną o dokładnym terminie i miejscu spotkania. Szczegółowe informacje 
są dostępne pod adresem: http://www.granty-na-badania.com/2017/03/stypendium-
dla-polskich-humanistow-w.html#more 

15. National Geographic (Standard Grant) 
Do 1 kwietnia 2017 r. trwa nabór wniosków w ramach 
konkursu na granty National Geographic (Standard Grant). 
W ramach konkursu badacze z całego świata mogą otrzy-
mać środki na odważne i przekraczające granice projekty. 
Wysokość pojedynczego grantu może wynieść do 30 000 
dolarów. Zgodnie z informacjami organizatorów nabór wniosków prowadzony jest 
w trzech konkursach: 

• Early Career Grant - konkurs adresowany do początkujących naukowców. Wyso-
kość grantu wynosi zazwyczaj do 5 000 dolarów.  

• Standard Grant - konkurs dla badaczy. Wysokość grantu wynosi zazwyczaj do 30 
000 dolarów. Obowiązuje data składania wniosku 1 kwietnia 2017 r. 

• Expedited Grant - konkurs na pilne wsparcie, które związane jest z wyjątkowymi 
okolicznościami. Wysokość grantu wynosi zazwyczaj do 15 000 dolarów.  

Szczegółowe informacje są dostępne pod adresem:  http://www.nationalgeogra-
phic.org/grants/how-to-apply/ 
 

16. Konkurs dla polskich matematyków we Francji  
Do 16 kwietnia 2017 r. Instytut Francuski w Polsce oraz 
Ambasada Francji w Polsce we współpracy z Francuskim 
Towarzystwem Matematycznym (SMF) organizują konkurs 
«Nagroda im. Szolema Mandelbrojta», w celu nagrodzenia za 
najlepsze badania matematyczne. Nagrodę otrzyma jeden 
badacz wyłoniony w wyniku konkursu. Do konkursu zostali 
zaproszeni polscy naukowcy w wieku do 45 lat, zajmujący 
się matematyką teoretyczną lub stosowaną. Laureat 
otrzyma nagrodę, która pokryje jego miesięczny pobyt ba-
dawczy we Francji w wybranym przez niego laboratorium  
i będzie poproszony o wygłoszenie kilku wykładów pod 
egidą Francuskiego Towarzystwa Matematycznego (SMF). 
Dossier należy złożyć do 16 kwietnia 2017 roku z listą swo-
ich pięciu dowolnie wybranych publikacji oraz z dopiskiem 
Kandydatura w ramach nagrody im. Szolema Mandelbrojta. 
Nagrodą jest stypendium w wysokości 1704 € oraz bilet lotniczy w dwie strony (Polska-
Francja). Wręczenie nagrody laureatowi konkursu odbędzie się 18 maja 2017 roku 
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w Warszawie podczas konferencji Pana Cédrica Villani.  Szczegółowe informacje są do-
stępne na stronie: http://www.institutfrancais.pl/pl/evs/zakres-matematyka-2017 
  

17. MNiSW: Polsko - ukraiński konkurs na wymianę osobową na lata 
2017-2018  

Do 23 kwietnia 2017 r. trwa nabór wniosków w ramach 
polsko - ukraińskiego konkurs na wymianę osobową na lata 
2017-2018. W ramach konkursu możliwe jest uzyskanie 
wsparcia na finansowanie wymiany osobowej, podróży 
i krótkich pobytów uczestników polsko - ukraińskich pro-
jektów badawczych. Dla konkursu ustalone zostały nastę-
pujące obszary priorytetowe: technologie informatyczne oraz nowe technologie produk-
cyjne, energetyka (zarządzanie energią i efektywność energetyczna), ekologia i  ochrona 
środowiska, nauki o życiu, biotechnologia, medycyna, nowe materiały, nauki humani-
styczne i społeczne, technologie obronne. Szczegółowe informacje można znaleźć pod ad-
resem: http://www.nauka.gov.pl/komunikaty/wspolny-polsko-ukrainski-konkurs-na-
wymiane-osobowa-na-lata-2018-2019.html 
 

18. I konkurs CORE na polsko-luksemburskie projekty  

Do 26 kwietnia 2017 r. trwa nabór wniosków w ramach 
VI edycji konkursu CORE  na polsko-luksemburskie pro-
jekty badawcze. Nabór wniosków w Polsce prowadzony 
będzie przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju. Składać 
można bilateralne projekty realizowane przez jednostki 
z  Polski i z Luksemburga. Zgodnie z  informacjami organizatorów nabór wniosków pro-
wadzony będzie w obrębie tematyki "Innovation in Services". Obejmuje on następujące 
zagadnienia: projektowanie usług dla biznesu, rozwój i działanie systemów finansowych, 
bezpieczeństwo informacji, działanie sieci telekomunikacyjnych i multimediów. Wnioski 
będzie można składać wyłącznie w wersji elektronicznej, w języku angielskim (wniosko-
dawcy polscy dodatkowo będą składać załączniki w j. polskim), poprzez system składania 
wniosków on-line zarządzany przez agencję luksemburską FNR. Szczegółowe informacje 
o konkursie CORE 2017 można znaleźć na jego stronie internetowej 
https://www.fnr.lu/funding-instruments/core/ oraz na stronie NCBiR: 
http://www.ncbr.gov.pl/programy-miedzynarodowe/wspolpraca-dwustronna/luksem-
burg/vi-konkurs/art,4850,ogloszenie-konkursu-core-2017-przez-luksemburska-agen-
cje-fnr-mozliwosc-skladnia-wnioskow-na-projekty-polsko-luksemburskie.html 

http://www.institutfrancais.pl/pl/evs/zakres-matematyka-2017
http://www.granty-na-badania.com/2017/01/mnisw-polsko-ukrainski-konkurs-na.html
http://www.granty-na-badania.com/2017/01/mnisw-polsko-ukrainski-konkurs-na.html
http://www.nauka.gov.pl/komunikaty/wspolny-polsko-ukrainski-konkurs-na-wymiane-osobowa-na-lata-2018-2019.html
http://www.nauka.gov.pl/komunikaty/wspolny-polsko-ukrainski-konkurs-na-wymiane-osobowa-na-lata-2018-2019.html
http://www.granty-na-badania.com/2017/01/vi-konkurs-core-na-polsko-luksemburskie.html
https://www.fnr.lu/funding-instruments/core/
http://www.ncbr.gov.pl/programy-miedzynarodowe/wspolpraca-dwustronna/luksemburg/vi-konkurs/art,4850,ogloszenie-konkursu-core-2017-przez-luksemburska-agencje-fnr-mozliwosc-skladnia-wnioskow-na-projekty-polsko-luksemburskie.html
http://www.ncbr.gov.pl/programy-miedzynarodowe/wspolpraca-dwustronna/luksemburg/vi-konkurs/art,4850,ogloszenie-konkursu-core-2017-przez-luksemburska-agencje-fnr-mozliwosc-skladnia-wnioskow-na-projekty-polsko-luksemburskie.html
http://www.ncbr.gov.pl/programy-miedzynarodowe/wspolpraca-dwustronna/luksemburg/vi-konkurs/art,4850,ogloszenie-konkursu-core-2017-przez-luksemburska-agencje-fnr-mozliwosc-skladnia-wnioskow-na-projekty-polsko-luksemburskie.html
http://4.bp.blogspot.com/-PvmpRXd4RMo/VZz9zXdBN1I/AAAAAAAAL_E/Z_b54COhdnU/s1600/logo-mnisw.png
http://1.bp.blogspot.com/-1rpNTrKaDCY/WH5US-7JgTI/AAAAAAAACDQ/Bvd1JxRZot0MVFl3NtNDmZnc0d6Fx4efACK4B/s1600/lux.png


 

 

19. Stypendia dla doktorantów od Czesław M. Rodkiewicz Scholarship 
Foundation  

Do 30 kwietnia 2017 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 ty-
tułu doktora. Przyznane zostaną dwa stypendia w  wyso-
kości 4 000 dolarów kanadyjskich. Zgodnie z  wymaga-
niami konkursu wnioski mogą składać tylko obywatele 
polscy, którzy mieszkają w Polsce. O przyjęciu zgłoszenia decyduje data stempla poczto-
wego. Organizatorzy zastrzegają jednak, że w procedurze konkursowej nie  będą brały 
udziału zgłoszenia, które dotrą do siedziby fundacji po 31 maja 2017 r.  
Szczegółowe informacje są dostępne na stronie: http://cmrsf.republika.pl/Fundacja.htm 

20. Narodowe Centrum Nauki ogłasza konkursy 
Narodowe Centrum Nauki otworzyło nabór do piątej 
edycji konkursu ETIUDA oraz pierwszej konkursów SO-
NATINA i UWERTURA. Naukowcy będą mogli ubiegać się 
o środki na staże w jednostkach zagranicznych, w tym 
także w zespołach realizujących granty Europejskiej 
Rady ds. Badań Naukowych (ERC). Centrum ogłosiło też 
konkurs MINIATURA na pojedyncze działanie naukowe, 
do którego nabór rozpocznie się w kwietniu 2017 roku. 
Szczegółowe informacje są dostępne pod adresem: http://www.nauka.gov.pl/aktual-
nosci-ministerstwo/65-mln-zl-od-ncn-na-stypendia-staze-naukowe-i-male-granty.html 
 
ETIUDA 5 - Terminy: nabór wniosków do 15 marca 2017 r. Kto: doktoranci przygoto-
wujący rozprawę doktorską. Budżet: stypendia w wysokości 4,5 tys. miesięcznie. Budżet 
edycji wynosi 10 mln zł. 

SONATINA 1 - Terminy: nabór wniosków do 15 marca 2017 r. Kto: badacze, którzy uzy-
skali stopień doktora nie wcześniej niż 3 lata temu. Budżet: 30 mln zł 

UWERTURA 1 - Terminy: nabór wniosków do 15 marca 2017 r. Kto: naukowcy ze  stop-
niem doktora, którzy kierowali projektem badawczym NCN. Budżet: 5 mln zł.  
Szczegółowe informacje są dostępne pod adresem:  
http://www.granty-na-badania.com/2016/09/uwertura-szczegoy-nowego-konkursu-
ncn.html#.WEaPdTXgXIU 
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MINIATURA - Terminy: nabór wniosków od 3 kwietnia 2017 r. Kto: osoby ze stopniem 
doktora, które nie realizowały projektów badawczych. Budżet: dofinansowanie projektu 
to od 5 do 50 tys. zł, budżet konkursu to 20 mln zł.   
Poradnik „Dobre praktyki w pisaniu wniosków o grant” można znaleźć tutaj:  
http://www.granty-na-badania.com/search/label/dobre%20praktyki%20-%20granty 
 

21. EUREKA - konkurs 1/2017  
Do 10 kwietnia 2017 r. trwa otwarty nabór wniosków na 
projekty realizowane w ramach Inicjatywy EUREKA. Cel 
konkursu: wspierania międzynarodowej współpracy 
w  badaniach i rozwoju. Zakres konkursu (obszary tema-
tyczne, w których uczestniczy NCBR): bez ograniczeń te-
matycznych. Projekty muszą być ukierunkowane rynkowo, 
czyli przewidywać opracowanie nowego produktu, procesu lub usługi i muszą mieć cy-
wilny cel. Budżet NCBR: 2 mln zł. Najważniejszą zmianą jest składanie wniosków w for-
mie elektronicznej, skrócenie czasu na poprawę formalną wniosków z 14 do 7 dni, zmiana 
listy wymaganych załączników do wniosku, zmiana wniosku o dofinansowanie - dodanie 
oświadczeń w  części I wniosku.  Kraje/partnerzy biorący udział w konkursie: lista 
krajów/partnerów biorących udział w konkursie dostępna jest na stronie: 
http://www.eurekanetwork.org/eureka-countries   
Szczegółowe informacje są dostępne na stronie NCBiR: http://www.ncbr.gov.pl/pro-
gramy-miedzynarodowe/eureka/aktualnosci/art,4963,otwarcie-naboru-wnioskow-ini-
cjatywy-eureka-konkurs-12017.html 
 

22. Wymiana osobowa z Chinami  
Do 28 kwietnia 2017 r. Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa 
Wyższego (MNiSW) we współpracy z chińskim Minister-
stwem Nauki i Technologii (MOST) zaprasza do składania 
wniosków o wprowadzenie tematów do Programu Wyko-
nawczego z Chińską Republiką Ludową na lata 2017-2019. 
Program obejmuje projekty uzgodnione między polskimi 
i chińskimi zespołami badawczymi. Jest on wspierany finansowo przez obie Strony, zgod-
nie z regulacjami finansowymi  obowiązującymi w państwie każdej ze Stron, na podstawie 
decyzji Wspólnej Komisji podjętej w oparciu o oceny projektów. Do konkursu można zgła-
szać projekty z dowolnej dziedziny naukowej. Zgodnie z informacjami Ministerstwa Na-
uki i Szkolnictwa Wyższego program obejmuje projekty uzgodnione między polskimi  
i chińskimi zespołami badawczymi. Środki przyznawane są na poszczególne projekty ba-
dawcze i przeznaczone są na finansowanie wymiany osobowej  (podróży i krótkich poby-
tów). Szczegółowe informacje są dostępne pod adresem: http://www.nauka.gov.pl/mini-
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sterstwo/wspolpraca-z-zagranica/wspolpraca-dwustronna/mapa-swiata/chrl/zapro-
szenie-do-skladania-wnioskow-na-wymiane-osobowa-w-ramach-programu-wykonaw-
czego-z-chrl.html 

23. Stypendium rządu francuskiego na pobyt badawczy (BGF) 
Ambasada Francji oraz Instytut Francuski w Polsce rozpo-
częły przyjmowanie wniosków o przyznanie stypendium 
rządu francuskiego na BGF pobyt badawczy. Program 
stypendialny rządu francuskiego finansuje i ułatwia zreali-
zowanie pobytu wybitnym polskim naukowcom do 45 roku 
życia (ze stopniem naukowym doktora, profesora lub bada-
cza), którzy planują przeprowadzić część badań we Francji. 
W aktualnej edycji wnioski można przesyłać w ramach 24 
dziedzin. Stypendium przyznawane w wysokości 1375 € 
pozwala polskim naukowcom na sfinansowanie jednomie-
sięcznego pobytu badawczego we Francji, otrzymanie ubez-
pieczenia zdrowotnego oraz dofinansowania do zakwatero-
wania. Od blisko 55 lat programy stypendialne przyczyniają 
się również do zwiększenia dynamiki wymian naukowych 
i  akademickich między Francją  i  Polską. Prezentacja pro-
gramu stypendialnego, warunki kwalifikowalności oraz aplikacji przedstawione zostały 
na stronie Instytutu Francuskiego w Polsce. Szczegółowe informacje są dostępne pod ad-
resem: http://www.institutfrancais.pl/pl/bgf-pobyt-badawczy  
 

24. Chilijski program międzynarodowej współpracy naukowej 
Informujemy o możliwości ubiegania się o wsparcie w ramach 
chilijskiego programu międzynarodowej współpracy nauko-
wej „2017 Call for proposals in support of international 
networking between research centres”. Celem programu 
jest wspieranie tworzenia sieci współpracy między jednost-
kami naukowymi  z Chile i z wybranych państw partnerskich 
(w tym z Polski). Program przewiduje finansowanie: krótko-
terminowych pobytów szkoleniowych chilijskich naukowców 
w zagranicznych ośrodkach naukowych (3 miesiące), wizyt 
badawczych zagranicznych naukowców w chilijskich jednostkach naukowych (15 dni), 
wizyt badawczych chilijskich naukowców w zagranicznych jednostkach naukowych (15 
dni), dwustronnych warsztatów lub seminariów w Chile (5 dni), korzystania z aparatury 
badawczej. Wniosek składa chilijska jednostka naukowa w terminie do 12.04.2017, godz. 
16:00 (czasu chilijskiego). Szczegółowe informacje na temat warunków udziału w progra-
mie są dostępne na stronie internetowej chilijskiej Narodowej Komisji ds. Badań Nauko-
wych i Techniki (CONICYT):   http://www.conicyt.cl/.  Zachęcamy do rozwijania istnieją-
cych i nawiązywania nowych kontaktów z chilijskimi jednostkami naukowymi oraz 
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wspólnego ubiegania się o wsparcie w ramach opisanego programu. Szczegółowe infor-
macje są dostępne na stronie MNiSW: http://www.nauka.gov.pl/komunikaty/chilijski-
program-miedzynarodowej-wspolpracy-naukowej.html  

25. Conference Invitation, Bulgaria 2017 
Annually our events connect scientists and researchers from over 40 countries. The pa-
pers presented will be published in open-access journals, part of International Scien-
tific Publications. Certificate of publication and presentation will be provided. Organized 
by Bulgarian Academy of Sciences, Union of Scientists in Bulgaria, Science & Education 
Foundation and partners. 

Conferences in June 
Agriculture & Food, 5th International Conference (20-24 
Jun)  
Ecology & Safety, 26th International Conference (23-27 
Jun)  
Materials, Methods & Technologies, 19th International 
Conference (26-30 Jun)  
 
Conferences in September 
Economy & Business, 16th International Conference (1-5 Sep)  
Education, Research & Development, 8th International Conference (4-8 Sep)  
Language, Individual & Society, 11th International Conference (7-11 Sep)  
Read more: www.sciencebg.net 

26. „Boot Camp: Digitalization in Logistics“  
Application is open until 17 March 2017 
Kühne Logistics University - KLU in Hamburg, Germany in-
vites Bachelor students from around the world to partici-
pate at the „Boot Camp: Digitalization in Logistics“. The 
free 3-day workshop is being held from April 5-7, 2017 on 
the KLU campus in the heart of HafenCity in Hamburg, Ger-
many. Three top companies from the sector (Kühne + 
Nagel, Lufthansa Technik, DPD) will explain how they leverage the new technologies. In a 
balanced mix of lectures, presentations, case studies, group work, and discussions, the 
boot camp participants will tackle important issues such as:  what process optimization 
potential do the new technologies have?, where can new technologies be used to boost 
flexibility?, how do we capture and analyze data to benefit supply chains?, how can cus-
tomers benefit from the new technologies? 
The free 3-day workshop is targeted to interested bachelor students with business ad-
ministration backgrounds.  Read more: https://www.the-klu.org/bootcamp/  
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