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1. Fundusz EOG na wyjazdy do Norwegii i Islandii 

Pracownicy naukowi i studenci Poli-
techniki Rzeszowskiej będą mogli wy-
jeżdżać na studia i szkolenia do 
uczelni wyższych w Norwegii  i Islan-
dii w ramach projektu Mobilność  
w szkolnictwie wyższym, finansowa-
nego z Funduszy Europejskiego Ob-
szaru Gospodarczego. Politechnika 
Rzeszowska otrzymała na ten cel 
prawie 134 tys. zł. Projekt został zgłoszony przez Dział Współpracy Międzynarodo-
wej i potrwa od 1 lipca 2020 do końca września 2021 roku. Wizyty będą odbywać się 
zgodnie z zasadami programu Erasmus+ dla pracowników i studentów. Program będzie 
realizowany we współpracy z naszymi partnerami z Norwegii: Norwegian University of 
Science and Technology w Trondheim (NTNU) oraz University of Stavanger (UiS) 
oraz  Islandii:  University of Akureyri (UNAK). 
Więcej informacji: https://dwm.prz.edu.pl/aktualnosci/134-tys-zl-z-funduszy-eog-na-
wyjazdy-do-norwegii-i-islandii-180.html 

 

2. NAWA – harmonogram naboru wniosków 2020/2021 

Zapraszamy do zapoznania się z barogramem naborów do  programów na rok 
2020/2021.   https://nawa.gov.pl/images/BIP/NAWA-harmonogram-2020.pdf 
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3. Europolis – Ranking Miast dla Młodych 

Rzeszów na drugim miejscu. Jego największa zaleta to wysokiej jakości edukacja, 
zarówno jeśli chodzi o wyższe uczelnie, jak i szkoły średnie – w tym licealne  
i zawodowe.  
Cały raport „Europolis. Miasta dla młodych”, 
wraz z pełnym rankingiem można  
pobrać tutaj Pierwsze miejsce zajęła War-
szawa z wynikiem 55 punktów Drugie miej-
sce zajął Rzeszów. Podium rankingu Europo-
lis zamykają Katowice.  

Rzeszów okazał się zwycięzcą w kategorii 
„Edukacja”. Stało się tak m.in. dzięki ak-
tywnej polityce stypendialnej kierowanej 
do licealistów w połączeniu z wysoką do-
stępnością szkół ponadpodstawowych. 
Stolica Podkarpacia od dawna buduje 
swoją markę na rozwoju lotnictwa i sek-
tora IT a mieszcząca się w Rzeszowie Poli-
technika osiąga bardzo dobre wyniki. Mia-

sto może się też pochwalić bogatą ofertą edukacji zawodowej. Rzeszów jest także niekwe-
stionowanym liderem w „Mobilności”. Chociaż dysponuje mniejszą liczbą połączeń mię-
dzynarodowych i krajowych niż część miast z innych wo-
jewództw, ma ich jednak dostatecznie dużo, by osiągnąć 
wysokie noty. Stolica Podkarpacia skorzystała na inwesty-
cjach w infrastrukturę rowerową. Miasto przoduje także 
pod względem rozbudowy ścieżek rowerowych i jest lide-
rem jeśli chodzi o buspasy. Ma też relatywnie tanią komu-
nikację miejską. Inne atuty Rzeszowa to istniejąca już po-
nad 25 lat Młodzieżowa Rada Miasta oraz szeroka oferta 
kulturalna. Stolica Podkarpacia wyraźnie ustępuje za to 
Warszawie pod względem gospodarczym. Niemniej jednak 
stanowi ona przykład miasta, które skutecznie przezwy-
cięża międzyregionalne nierówności rozwojowe. 
Źródło: https://europolis.schuman.pl/2019/11/08/ranking-miast-dla-mlodych-2019/ 
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4. Visegrad Fund – IVF 

Do 1 lutego 2020 r. trwa nabór wniosków. Między-
narodowy Fundusz Wyszehradzki (International Vi-
segrad Fund – IVF; http://www.visegradfund.org), 
jako organizacja międzynarodowa, powstał na pod-
stawie wspólnej decyzji premierów rządów Czech, 
Polski, Słowacji i Węgier w czerwcu 2000 r. i zaakcep-
towanego przez nich Statutu, który ma rangę umowy międzynarodowej. Fundusz 
ma swoją siedzibę w Bratysławie (Republika Słowacka). 
Zadaniem Funduszu jest promowanie i zachęcanie do bliższej współpracy między pań-
stwami i społeczeństwami Grupy Wyszehradzkiej (GW, V4) poprzez dofinansowywanie 
wspólnych wyszehradzkich projektów kulturalnych, naukowych i edukacyjnych, wy-
mianę młodzieży, współpracę transgraniczną oraz w dziedzinie promocji turystyki. 
Można ubiegać się o wsparcie finansowe IVF dla projektów w ramach trzech programów 
grantowych: 
- grantów wyszehradzkich (Visegrad Grants), 
- grantów wyszehradzkich plus (Visegrad+ Grants), 
- grantów strategicznych (Strategic Grants). 
Granty wyszehradzkie 
http://www.visegradfund.org/apply/grants/visegrad-grants/ 
Granty wyszehradzkie plus 
http://www.visegradfund.org/apply/grants/visegrad-plus-grants/ 
Granty strategiczne 
http://www.visegradfund.org/apply/grants/strategic-grants/ 
 

5. Internationalisation in Higher Education for Society (IHES Confe-
rence 2020) IHES  

22-24 kwietnia 2020 r. (Praga) 
Partnerem konferencji jest NAWA. Konfe-
rencja IHES 2020 organizowana przez 
Global Impact Institute ma na celu ukaza-
nie tematu IHES w centrum uwagi po-
przez połączenie przemówień i debat ple-
narnych z równoległą sesją na temat do-
brych praktyk i badań. Organizatorzy pla-
nują zgromadzić praktyków i badaczy z obszaru szkolnictwa wyższego, aby omówić 
różne podejścia do kwestii związanych z IHES, sukcesy porażki i pomysły na przyszłość. 
Uczestnicy zapoznają się z przykładami dobrych praktyk oraz najnowszymi badaniami 
nad IHES, które mogą pomóc nam wszystkim lepiej zrozumieć wartości IHES. Zaprezen-
towane zostaną również wyniki badania przeprowadzonego na temat IHES dla DAAD. 
Więcej informacji o programie konferencji znajduje się tutaj 

http://www.visegradfund.org/
http://www.visegradfund.org/apply/grants/visegrad-grants/
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http://www.visegradfund.org/apply/grants/strategic-grants/
https://www.ihes-conference.com/


 

 

6. Polskie Powroty – zaproszenie do składania wniosków!  

Do 31 marca 2020 r. trwa nabór wniosków  
w trzeciej edycji programu. Program promowany 
przez NAWA umożliwia polskim naukowcom powrót 
do kraju i zatrudnienie na uczelniach i w instytutach, 
a od tego roku także zdobycie grantu startowego na 
badania naukowe z zakresu badań podstawowych. 
Program tworzy powracającym naukowcom opty-
malne warunki prowadzenia w Polsce badań nauko-
wych lub prac rozwojowych na światowym pozio-
mie. Środki uzyskane w ramach Polskich Powrotów 
zapewniają wynagrodzenie dla powracającego naukowca, a także umożliwiają stworze-
nie grupy projektowej (zespołu badawczego). 
Więcej informacji: https://nawa.gov.pl/nawa/aktualnosci/polskie-powroty-zapra-
szamy-do-skladania-wnioskow 
 
 

7. International Young Scientists Conference on Molecular and Cell 
Biology  

Registration and abstract submission deadline: January 31, 2020 
The international conference dedicated to PhD, Master 
and undergraduate students interested in molecular 
and cell biology. The meeting will be held on April 
16th-17th, 2020 at the International Institute of Mo-
lecular and Cell Biology in Warsaw, Poland. 
The International Young Scientists Conference seeks 
to create opportunities for early-stage scientists to 
present their research and experiences in science. We believe that the ability to talk about 
your work with similarly inclined people is crucial for self-development. Trying to ad-
dress this, we decided to continue with Young Scientist Conference meeting and expand 
it by reaching out to the international scientific community.  
Additionally, as a part of the conference, there will be a mentoring session where partici-
pants will be able to engage with prominent and established scientists in an informal set-
ting.  
Keynote lectures and participants’ presenta-
tions will be divided into five topics: 
Cell Biology,  Cancer & Ageing & Diseases, Deve-
lopment & Stem Cell Biology,  Methods & Trends in 
Biology, Structural Biology. 
 
Read more: https://www.iimcb.gov.pl/en/young-scientists-conference 
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https://form.jotformeu.com/93353402327351


 

 

8. Science in Poland in 34 Snapshots 

"Science in Poland in 34 Snapshots" to publikacja 
wydana przez Narodową Agencję Wymiany Akademic-
kiej. W książce zaprezentowano polską naukę w 34 „fo-
tograficznych migawkach”, prezentujących osiągnięcia 
indywidualnych naukowców, zespołów naukowych 
w różnych dziedzinach nauki oraz infrastrukturę ba-
dawczą. Książka zawiera również eseje przedstawia-
jące polskie szkoły naukowe.  
Publikacja powstała w ramach projektu Research in 
Poland. Celem projektu jest zaprezentowanie międzynarodowej społeczności naukowej 
osiągnięć polskiej nauki oraz promocja Polski jako kraju atrakcyjnego do prowadzenia 
badań i rozwijania kariery naukowej. "Science in Poland in 34 Snapshots"! 
 

9. Euraxes 

EURAXESS - Researchers in Motion is a unique pan-European initiative de-
livering information and support services to professional researchers. 

Backed by the European Union, member states and associated coun-
tries, it supports researcher mobility and career development, 
while enhancing scientific collaboration between Europe and the 
world. 

Euraxes is also your gateway to Science4Refugees, a Com-
mission's initiative helping refugee researchers find suita-
ble jobs in today's challenging research landscape.Part of 
the initiative, is the Science4Refugees Research Buddies, 
supporting refugee scientists in finding European resear-
chers to discuss problems, find solutions and study toget-
her, by matching their research field, scientific studies and interests. 
https://euraxess.ec.europa.eu/ 
Euraxes wordwide:  https://euraxess.ec.europa.eu/worldwide 
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10. EIC Horizon Prize: Wczesne ostrzeganie o epidemiach  

Do 1 września 2020 r. trwa nabór zgłoszeń do kon-
kursu EIC Horizon Prize w kategorii wczesnego ostrze-
gania o epidemiach. Jak informuje Krajowy Punkt Kon-
taktowy Programów Badawczych UE celem konkursu 
jest pomoc w zapobieganiu przyszłym epidemiom cho-
rób takich, jak malaria, zika, denga lub żółta febra, po-
przez opracowanie systemu wczesnego ostrzegania 
opartego na danych z obserwacji Ziemi. Autor najlep-
szego pomysłu otrzyma 5 mln euro. 
Zgodnie z informacjami KPK Programów Badawczych UE nagroda zostanie przyznana na: 
opracowanie skalowalnego, niezawodnego i opłacalnego systemu wczesnego ostrzegania, 
wykorzystującego dane z obserwacji Ziemi i inne rodzaje danych geolokalizacyjnych do pro-
gnozowania i monitorowania epidemii chorób takich, jak malaria, zika, denga lub żółta fe-
bra. Szczegółowe informacje o konkursie można znaleźć na stronie internetowej Krajo-
wego Punktu Kontaktowego Programów Badawczych UE. 

 

11. EuroSkills |The competitions Graz 2020 (Austria) 

W dniach 16-20 września 2020 r.  odbędą 
się międzynarodowe konkursy umiejętności 
zawodowych  EuroSkills. W tym roku miastem 
spotkań uczestników będzie Graz (Austria).  
Euroskills 2020 Światowe konkursy umiejęt-
ności zawodowych to możliwość podniesienia 
swoich kompetencji zawodowych i sprawdzenie swoich umiejętności poprzez rywaliza-
cję z najlepszymi zawodowcami na całym świecie. To również doskonała okazja do współ-
pracy z przyszłymi pracodawcami oraz poznania najwybitniejszych specjalistów w kilku-
dziesięciu branżach środowiska naukowego i biznesowego. 

Konkurs EuroSkills odbywa się w sześciu obszarach zawodowych: 

 technologia informacji i komunikacji 
 technologia budownictwa, usługi społeczne i osobiste 
 produkcja i inżynieria 
 sztuka i moda 
 transport i logistyka 

Pełna lista konkurencji zaplanowanych na EuroSkills 2020 dostępna jest tutaj 
https://euroskills2020.com/en/event/skills/ 

https://www.granty-na-badania.com/2018/05/eic-horizon-prize-wczesne-ostrzeganie-o.html
http://www.kpk.gov.pl/?p=43349
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https://www.granty-na-badania.com/2018/05/eic-horizon-prize-wczesne-ostrzeganie-o.html


 

 

12. Bazy czasopism:  Scopus, WoS, ERIH+ 

Nowe, rozszerzone wykazy czasopism naukowych i recenzowanych materiałów  
z konferencji międzynarodowych oraz wydawnictw monografii naukowych. 
W dniu 3 grudnia 2019 r. weszło w życie rozpo-
rządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego 
z dnia 28 listopada 2019 r. które pozwoliło Komi-
sji Ewaluacji Nauki na sporządzenie projektu no-
wego wykazu czasopism naukowych i recenzo-
wanych materiałów z konferencji międzynaro-
dowych w uproszczonym trybie. 
Sporządzając projekt nowego wykazu Komisja zamieściła w nim: 

1. czasopisma naukowe i recenzowane materiały z konferencji międzynarodowych 
ujęte w załączniku do komunikatu Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 
31 lipca 2019 r. w sprawie wykazu czasopism naukowych i recenzowanych mate-
riałów z konferencji międzynarodowych, udostępnionego w BIP na stronie pod-
miotowej Ministra; 

2. czasopisma naukowe, które zostały ujęte w międzynarodowej bazie Scopus lub ba-
zach Web of Science (WoS):  

o Science Citation Index Expanded, 
o Social Sciences Citation Index, 
o Arts & Humanities Citation Index, 
o Emerging Sources Citation Index 

po dniu 31 grudnia 2018 r. (stan ww. baz według danych na ten dzień był podstawą 
do prac nad wykazem czasopism opublikowanym 31 lipca 2019 r.) 

3. czasopisma naukowe, które zostały ujęte w bazie ERIH+ po dniu 31 grudnia 2018 
r., które – w ocenie eksperckiej KEN – posiadają międzynarodową renomę oraz 
szczególny wpływ na rozwój danej dyscypliny nauki oraz spełniają etyczne  
i naukowe standardy. 

Ustalając nowy wykaz KEN uwzględnił czasopisma znajdujące się w ww. bazach według 
ich stanu na dzień: 

 30 listopada - baza Scopus, 
 15 listopada - bazy WoS, 
 15 listopada - baza ERIH+. 

Więcej informacji: https://www.gov.pl/web/nauka/nowe-wykazy-czasopism-i-wydaw-
nictw-juz-opublikowane 
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