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1. Erasmus Welcome Day 
W ramach programu wymiany studenckiej  ERASMUS+ na studia w semestrze zimowym 
2017/2018 przybyło 47 studentów obcokrajowców z  Hiszpanii(16), Włoch (4), Portuga-
lii (10), Turcji (14), Słowacji (1), Gruzji (2). Studenci rozpoczęli studia na wydziałach: 
WBIŚiA (10), WBMiL (10), WEiI (12), WZ (15). 
Dział Współpracy Międzynarodowej przygotował dla obcokrajowców „Welcome days”. 
Studenci zostali przywitani przez prorektora ds. współpracy międzynarodowej,   
pracowników DWM, Samorząd Studencki, Studium Języków Obcych oraz studentów ze 
Stowarzyszenia „ Erasmus Social Club”, które działa od bieżącego roku przy Politechnice 
Rzeszowskiej. Podczas wyjazdu integracyjnego w Bieszczady studenci poznali region.  
Mieli okazję podziwiać widoki naszych Bieszczadów, przejechać się Bieszczadzką Kolejką 
Wąskotorową i skosztować regionalnych potraw. 
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2. Wizyta z Narodowego Uniwersytetu Technicznego w Atenach  
W ramach programu Erasmus+ od 19 do 22 września br. go-
ściliśmy profesora George C. Vosniakosa z Narodowego 
Uniwersytetu Technicznego w Atenach (NTUA). W trakcie 
wizyty miało miejsce spotkanie z prorektorem ds. współ-
pracy międzynarodowej prof. dr. hab. Grzegorzem Osta-
szem. Profesor G. C. Vosniakos wizytował laboratoria Kate-
dry Technik Wytwarzania i Automatyzacji oraz Laborato-
rium Badań Materiałów dla Przemysłu Lotniczego Politechniki Rzeszowskiej. 20 września 
br. w wyżej wymienionej katedrze na Wydziale Budowy Maszyn i Lotnictwa odbyło się 
seminarium naukowe „Intelligent manufacturing”, w trakcie którego profesor G. C. Vosni-
kos przestawił perspektywy w zakresie rozwoju technik wytwarzania  
w kontekście tzw. Przemysłu 4.0. Ponadto przestawiona została krótka prezentacja ma-
cierzystego uniwersytetu gościa z NTUA. (red. Witold. Habrat).  
Więcej informacji: https://w.prz.edu.pl/uczelnia/aktualnosci/delegacja-z-aten-499.html 
 

3. Staff Training Week w Rzeszowie - warsztaty dla pracowników 
uczelni z Kazachstanu, Ukrainy, Uzbekistanu 

W dniach 02-06 października 2017 r. odbyły się warsztaty dla pracowników uczelni 
partnerskich ze wschodu poświęcone szkoleniu z zakresu zasad realizacji wymiany w ra-
mach programu Erasmus+. Politechnika Rzeszowska gościła grupę pracowników uczelni 
zagranicznych, partnerów projektu Erasmus+ Kazachstan, Ukraina, Uzbekistan. Współ-
praca w ramach wymiany pracowników i studentów w ramach tego projektu realizowana 
jest przez PRz z  National Aviation University i  National Transport University z Ukrainy 
oraz Taraz State University z Kazachstanu i Andijan Machine-Building Institute z Uzbeki-
stanu. Na temat obecnej współpracy, a także jej zacieśnieniem w przyszłości goście roz-
mawiali m.in. z prorektorem ds. współpracy międzynarodowej prof. dr. hab. Grzegorzem 
Ostaszem oraz dziekanem Wydziału Zarządzania dr. hab. inż. Stanisławem Gędkiem, prof. 
PRz. (red. Ewa Kaczan-Winiarska). Więcej informacji: http://dwm.prz.edu.pl/aktualnosci/erasmus-
nowe-kierunki-wspolpracy--staff-training-week-zakonczony-27.html 
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4. Studia w Chinach  

STUDENCI !!!  
SEMESTR W CHINACH 
od lutego 2018 r. do lipca 2018 r. 

HUAZHONG UNIVERSITY OF SCIENCE AND TECHNOL-
OGY, WUHAN 
http://english.hust.edu.cn 
Wymagania: 

• co najmniej II rok studiów I stopnia 
• zgoda dziekana 
• dobra średnia  
• bardzo dobra znajomość języka angielskiego 

Termin składania podań: do 20 października 2017 r. 
(piątek)  do godz. 15:00. 
Więcej informacji tutaj: http://dwm.prz.edu.pl/azja/chiny/rekrutacja 
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http://dwm.prz.edu.pl/azja/chiny/rekrutacja
http://dwm.prz.edu.pl/azja/chiny/rekrutacja


 

 

5. IMI Stakeholder Forum 2017 | Open innovation (Belgia) 
      Termin: 18-19 października 2017 r.  

 

 

 

Inicjatywa Leków Innowacyjnych IMI2 organizuje coroczną konferencję  
w Brukseli. IMI zachęca wszystkich zainteresowanych: decydentów, naukowców, przed-
stawicieli przemysłu farmaceutycznego (i innych sektorów zainteresowanych badaniami 
w dziedzinie zdrowia), przedstawicieli małych i średnich przedsiębiorstw, organów regu-
lacyjnych, pacjentów oraz zainteresowanych zagadnieniami zdrowia i leków do udziału 
w tym 2-dniowym spotkaniu. Pierwszego dnia działania IMI będą przedstawione z per-
spektywy otwartych innowacji. Omówione będą osiągnięcia uzyskane dzięki współpracy 
w projektach. Drugiego dnia będą dwie sesje równoległe dotyczące otwartych innowacji 
w IMI w praktyce: „Patient Forum” i „Microbiome Forum”. Rejestracja, dalsze informacje  
oraz program znajdują się na stronie: IMI Stakeholder Forum 2017: http://www.imi.eu-
ropa.eu/news-events/events/imi-stakeholder-forum-2017-open-innovation 

 
6. Conference on Innovation Procurement (Estonia) 

 

 

 

The Conference on Innovation Procurement will be held under the Estonian EU presi-
dency on 17th and 18th of October 2017 in Tallinn, Estonia.  The Conference also serves 
as the 3rd annual Major eafip Event. The conference programme includes: 

• Innovation procurement experiences in Europe 
• EU Member States’ policy and support framework for innovation procurement 
• Economic impact of innovation procurement 
• HORIZON 2020 calls supporting innovation procurements 
• 2017 Procura+ Awards Ceremony on Sustainable and Innovation Procurement 

The target audience for the two-day conference is policy makers, public procurers and 
innovators. Its aims are capacity building, experience sharing and networking about 

https://www.imi.europa.eu/events/2017/07/03/imi-stakeholder-forum-2017
http://www.imi.europa.eu/news-events/events/imi-stakeholder-forum-2017-open-innovation
http://www.imi.europa.eu/news-events/events/imi-stakeholder-forum-2017-open-innovation


 

 

major ICT-related innovation procurement initiatives across Europe and to facilitate net-
working between stakeholders to discuss new ideas, initiatives and funding opportuni-
ties. The event is co-organised by the Estonian Ministry of Economic Affairs and Commu-
nications (MEAC) and the Directorate-General for Communications Networks, Content 
and Technology (DG CNECT) of the European Commission (EC). The conference is sup-
ported by the European Union Regional Development Fund. The 2017 Procura+ Awards 
are supported by the EU’s Horizon 2020 Programme, and co-ordinated by ICLEI. 
Conference Agenda - Please note that two other eafip workshops will be held in parallel 
to the Conference on Innovation Procurement.  The eafip Workshop for Environment sec-
tor procurers, and the eafip Workshop for Energy sector procurers will be held on the 
same dates in the same venue, and registration is via the same registration form for all 
three events.  You can therefore pick-and-mix which events and sessions you wish to at-
tend. 
Registration - The Conference will be held in English and is free of charge. Lunch and 
coffee will be provided. Registration is solely via this website and places will be allo-
cated on a first-come first-served basis. 
Read more:  http://eafip.eu/events/conference_on_innovation_procurement/ 

 

7. Konferencja: „Nature-based Solutions: From Innovation to Common-
use” (Estonia) 
Konferencja odbędzie się w Tallinie w dniach 24 – 26 paź-
dziernika 2017 r. Miejsce: Tallinn University. Kategorie 
tematyczne: Horyzont 2020, Środowisko, Wyzwania spo-
łeczne. Organizator: Ministerstwo Środowiska Estonii 

oraz Uniwersytet w Tallinie.  
W ramach Prezydencji Estonii 
w Radzie Unii Europejskiej, 
Ministerstwo Środowiska Es-
tonii oraz Uniwersytet w Tallinie organizują  konferen-
cję  „Nature-based Solutions: From Innovation to Common-
use. Gośćmi konferencji będą wiodący naukowcy, decydenci 
oraz przedsiębiorcy z całego świata, którzy przedstawią 

swoje doświadczenia we wdrażaniu innowacyjnych rozwiązań opartych na środowisku 
naturalnym. Więcej informacji na temat tego wydarzenia znajduje się na stronie interne-
towej konferencji: 
https://www.kpk.gov.pl/?event=konferencja-nature-based-solutions-from-innovation-
to-common-use&znewsletter=20wrze%C5%9Bnia2017 
 

http://eafip.eu/wp-content/uploads/2015/12/InnoProcProgramme_FINAL_PUBLIC.pdf
http://eafip.eu/events/workshops/environment/
http://eafip.eu/events/workshops/environment/
http://eafip.eu/events/workshops/energy_1/
http://eafip.eu/events/conference_on_innovation_procurement/
https://www.kpk.gov.pl/?location=tallinn-university
https://www.kpk.gov.pl/?event-categories=h2020-eu-2
https://www.kpk.gov.pl/?event-categories=climate
https://www.kpk.gov.pl/?event-categories=societal-challenges
https://www.kpk.gov.pl/?event-categories=societal-challenges
https://nbs2017.eu/
https://nbs2017.eu/
https://www.kpk.gov.pl/?event=konferencja-nature-based-solutions-from-innovation-to-common-use&znewsletter=20wrze%C5%9Bnia2017
https://www.kpk.gov.pl/?event=konferencja-nature-based-solutions-from-innovation-to-common-use&znewsletter=20wrze%C5%9Bnia2017


 

 

8. Spotkanie brokerskie „Cities of the future 2017” (Belgia) 
W dniach 26-27 października 2017 r. w Brukseli odbę-
dzie się spotkanie brokerskie dedykowane tematyce inteli-
gentnych miast „Cities of the future 2017”. Wydarzenie or-
ganizowane jest w ramach europejskiego projektu „Turkey 
in Horizon 2020”. W spotkaniu brokerskim weźmie udział 
400 osób: przedstawicieli miast, naukowców i przedsię-
biorców. Istnieje możliwość refundacji kosztów po-
dróży na spotkanie dla osób, których prezentacje pomysłów na projekt zostaną naj-
lepiej ocenione. W razie pytań kontakt z organizatorami: Ms. Nezahat Yilmaz, e-mail: 
n.yilmaz@idi.ie         
Szczegółowe informacje znajdują się na stronie wydarzenia: https://cof2017.b2ma-
tch.io/ 
 

9. IBM Ph.D. Fellowship Awards Program  
Do 26 października 2017 r. można składać wnioski 
w ramach konkursu IBM Ph.D. Fellowship, który adreso-
wany jest do uczestników studiów doktoranckich  
z całego świata. Laureaci konkursu otrzymają dwuletnie 
stypendium oraz możliwość współpracy z IBM. Wysokość stypendium uzależniona jest 
od kraju pochodzenia laureata. W szczególności wnioski mogą składać doktoranci, którzy 
w swojej pracy badawczej podejmują zagadnienia istotne z punktu widzenia IBM. Warun-
kiem niezbędnym do złożenia wniosku jest posiadanie statusu uczestnika studiów dokto-
ranckich. Celem realizowanego stypendium będzie współpraca z IBM w zakresie badań 
naukowych i laboratoryjnych oraz pomoc w rozwiązywaniu z punktu widzenia firmy klu-
czowych zagadnień.  
Więcej informacji: http://www.granty-na-badania.com/2017/10/ibm-phd-fellowship-
awards-program.html 
  

10. Konkurs na Huby Innowacji Cyfrowych w krajach EU13 
Komisja Europejska poszukuje podmiotów mogących peł-
nić rolę Hubów Innowacji Cyfrowych (Digital Innova-
tion Hub – DIH)  w krajach członkowskich EU13 (Buł-
garia, Chorwacja, Cypr, Czechy, Estonia, Węgry, Łotwa, 
Litwa, Malta, Polska, Rumunia, Słowacja oraz Słowe-
nia). W ramach naboru prowadzonego przez firmę PwC zo-
stanie wyselekcjonowanych przynajmniej 30 hubów z 8 krajów, które następnie wezmą 
udział w programie szkoleniowym prowadzonym przez firmę PwC oraz Oxford University 
Innovation (Oxentia).  Szkolenia i warsztaty dotyczyć będą rozwoju umiejętności bizne-
sowych oraz pozyskiwania funduszy, bazujących zarówno na doświadczeniu istniejących 

mailto:n.yilmaz@idi.ie
https://cof2017.b2match.io/
https://cof2017.b2match.io/
https://cof2017.b2match.io/
http://www.granty-na-badania.com/2017/10/ibm-phd-fellowship-awards-program.html
http://www.granty-na-badania.com/2017/10/ibm-phd-fellowship-awards-program.html
http://www.granty-na-badania.com/2017/10/ibm-phd-fellowship-awards-program.html
http://www.granty-na-badania.com/2017/10/ibm-phd-fellowship-awards-program.html


 

 

hubów europejskich, jak i na specjalistycznej wiedzy firmy PwC oraz Uniwersytetu Oks-
fordzkiego. Działanie to prowadzone jest w ramach projektu Smart Factories in the new 
EU Member States dofinansowanego przez KE, Dyrekcję Generalną ds. Sieci Komunikacyj-
nych, Treści i Technologii (DG CONNECT).  
Więcej o projekcie: http://www.kpk.gov.pl/wp-content/uploads/2017/09/Smart-Facto-
ries-in-new-EU-MS.pdf 
  

11. Spotkanie brokerskie w obszarze Euratom i Energia  (Belgia) 

 
W dniu 24 października 2017 r. w Brukseli odbędzie się międzynarodowe spotkanie 
brokerskie poświęcone energetyce jądrowej oraz zagadnieniom z obszaru energia. Orga-
nizatorami wydarzenia są konsorcja europejskich projektów C-Energy 
2020,  NUCL_EU2020 oraz sieć Enterprise Europe Network. Rejestracja na wydarzenie 
jest możliwa na stronie: https://www.b2match.eu/energycall2018  
Szczegółowe informacje: https://www.kpk.gov.pl/?p=37479&znewsletter=19lipca2017 

 
12. HERA Public Spaces: Culture and Integration in Europe  
Do 24 października 2017 r. trwa termin 
składania wstępnych wniosków. Naro-
dowe Centrum Nauki zaprasza do udziału  
w nowym konkursie sieci HERA pt. Public 
spaces: Culture and Integration in Europe. Do 
konkursu mogą być zgłaszane projekty z obszaru nauk humanistycznych obejmujące ba-
dania interdyscyplinarne, których celem jest zrozumienie relacji między przestrzenią pu-
bliczną, kulturą a zagadnieniami, takimi jak: integracja europejska, procesy migra-
cyjne, globalizacja, cyfryzacja itp. Budżet międzynarodowego projektu: maks. 1 mln 
EUR. Czas trwania projektu: 24-36 miesięcy. Kraje biorące udział w konkursie: Au-
stria, Belgia (Walonia), Czechy, Chorwacja, Dania, Estonia, Finlandia, Francja, Hiszpania, 
Holandia, Irlandia, Islandia, Łotwa, Litwa, Luksemburg, Niemcy, Norwegia, Polska, Słowa-
cja, Słowenia, Szwajcaria, Szwecja, Wielka Brytania i Włochy. Projekty będą oceniane 
przez międzynarodowy panel ekspertów. Szczegółowe informacje są dostępne na stro-
nie: https://ncn.gov.pl/aktualnosci/2017-08-28-nowy-konkurs-hera%20 
oraz  http://heranet.info/hera-jrp-iv-public-spaces-culture-and-integration-europe 

http://www.kpk.gov.pl/wp-content/uploads/2017/09/Smart-Factories-in-new-EU-MS.pdf
http://www.kpk.gov.pl/wp-content/uploads/2017/09/Smart-Factories-in-new-EU-MS.pdf
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https://www.kpk.gov.pl/?p=37479&znewsletter=19lipca2017
https://www.kpk.gov.pl/?p=37479&znewsletter=19lipca2017
https://ncn.gov.pl/aktualnosci/2017-08-28-nowy-konkurs-hera
https://ncn.gov.pl/aktualnosci/2017-08-28-nowy-konkurs-hera
http://heranet.info/hera-jrp-iv-public-spaces-culture-and-integration-europe


 

 

13. Max Weber Programme - staże post-doc   
Do 25 października 2017 r. trwa nabór wniosków  
w ramach staży podoktorskich Max Weber Programme. Pro-
gram adresowany jest do młodych naukowców, którzy nie 
wcześniej niż pięć lat temu uzyskali stopień doktora  
w dziedzinie nauk humanistycznych oraz społecznych. 
Osoby zakwalifikowane do udziału w programie, będą mogły odbyć trwający od 12 do 24 
miesięcy staż w European University Institute we Florencji. W ramach przyznanego sty-
pendium organizatorzy zapewniają stypendyście następujące świadczenia: 

• stypendium do 2 000 euro miesięcznie; 
• dodatkowe świadczenie w wysokości 300 euro miesięcznie, jeśli stypendysta 

przyjeżdża na staż z partnerem; 
• dodatkowe świadczenie w wysokości 200 euro miesięcznie na każde dziecko,  

z którym stypendysta przyjeżdża na staż; 
• pokrycie kosztów podróży do 1 200 euro. 

Strona internetowa Max Weber Programme: https://www.eui.eu/ServicesAndAd-
min/AcademicService/Fellowships/MaxWeberFellowships Szczegółowe informacje są 
dostępne: 
http://www.granty-na-badania.com/2017/08/max-weber-programme-staze-post-doc-
w.html 

14. Konkurs na stypendia na słowackich uczelniach  
Do 31 października 2017 r. trwa nabór wniosków  
w ramach konkursu na pokrycie kosztów studiów ma-
gisterskich i doktoranckich na Słowacji. W ramach 
konkursu można uzyskać stypendium na spędzenie  
1 lub 2 semestru na słowackich uczelniach. Wysokość 
stypendium wynosi 350 euro miesięcznie (studenci) 
lub 580 euro miesięcznie (doktoranci). Zgodnie z in-
formacjami organizatorów konkurs adresowany jest 
do studentów,  doktorantów, nauczycieli akademic-
kich, badaczy i artystów. W ramach konkursu środki można przeznaczyć m.in. na studia, 
staże naukowo-badawcze itp. 
Szczegółowe informacje o konkursie można znaleźć na stronach: grants.saia.sk 
oraz http://www.granty-na-badania.com/2017/07/konkurs-na-stypendia-na-sowac-
kich.html 

http://www.granty-na-badania.com/2017/08/max-weber-programme-staze-post-doc-w.html
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15. Stypendia dla studentów pochodzenia romskiego  
Do 31 października 2017 r. trwa nabór wniosków w ra-
mach  konkursu stypendialnego dla osób pochodzenia rom-
skiego studiujących na uczelniach lub będących słucha-
czami kolegiów nauczycielskich, nauczycielskich kolegiów 
językowych, kolegiów pracowników służb społecznych  
w roku akademickim 2016/2017. Zgodnie z informacjami 
organizatorów o stypendia mogą ubiegać się obywatele pol-
scy pochodzenia romskiego spełniający następujące warunki: 

• są studentami uczelni lub słuchaczami kolegiów w Polsce, bądź są doktorantami 
lub uczestnikami studiów podyplomowych w Polsce, którzy zaliczyli semestr letni 
roku akademickiego 2016/2017 uzyskując promocję na kolejny rok studiów, 

• są absolwentami uczelni lub kolegiów w Polsce, którzy zakończyli studia I, II, III 
stopnia lub podyplomowych w semestrze letnim roku akademickiego 2016/2017. 

Szczegółowe informacje: http://www.granty-na-badania.com/2017/08/stypendia-dla-
studentow-pochodzenia.html 

 
16. The Snorri Sturluson Fellowships - stypendium na Islandii  
Do 31 października 2017 r. trwa nabór wniosków  
w ramach The Snorri Sturluson Fellowships. Konkurs adre-
sowany jest do pisarzy, tłumaczy oraz pracowników nauko-
wych uczelni wyższych z kierunków humanistycznych, któ-
rzy planują pobyt badawczy na Islandii. Zgodnie z informa-
cjami organizatorów celem pobytu na Islandii powinno być 
poznanie języka islandzkiego, kultury i społeczeństwa  
Islandii. Pobyt musi trwać przynajmniej trzy miesiące.  
W ramach stypendium pokryte zostaną koszty podróży do Islandii oraz pobytu. 
Informacje o pobycie naukowym na Islandii można znaleźć w dokumencie Researchers 
guide from The Icelandic Centre for Research. 
Szczegółowe informacje są dostępne pod adresem:  http://www.granty-na-bada-
nia.com/2017/08/the-snorri-sturluson-fellowships.html 
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17. Szwajcaria - stypendia naukowe  
Do 15 listopada 2017 r. trwa  nabór wniosków w ramach 
programu stypendialnego rządu Szwajcarii dla Polaków.  
W ramach naboru można ubiegać się o stypendia arty-
styczne, stypendia doktorancie, stypendia post-doc oraz 
stypendia badawcze. W zależności od rodzaju stypendium 
pobyt w Szwajcarii może trwać do 3 lat. Strona szwajcarska 
w dokumentacji konkursowej wskazuje jednostki naukowe, w których można odbywać 
stypendium. Szczegółowe informacje o wymaganiach konkursowych można znaleźć  
w dokumentacji konkursowej (po kliknięciu w poniższe linki, pobrany zostanie pakiet do-
kumentacji konkursowej w pliku zip): 

• Fine Art Scholarship; 
• PhD Scholarship; 
• Postdoctoral Scholarship; 
• Research Scholarship. 

Strona internetowa konkursu na stypendia naukowe w Szwajcarii: 
https://www.sbfi.admin.ch/sbfi/en/home/bildung/scholarships-and-grants/swiss-
government-excellence-scholarships-for-foreign-scholars-an.html 
Szczegółowe informacje: http://www.granty-na-badania.com/2017/09/szwajcaria-sty-
pendia-naukowe.html 
 
18. Konkurs Women Innovators Prize 2018 
 
Do 15 listopada 2017 r. można składać wnioski do piątej 
edycji konkursu. 5 września 2017 r. Komisja Europejska roz-
poczęła piątą edycję nagrody Women Innovators Prize na 
rzecz  kobiet, które opracowały znakomite innowacje  
i wprowadziły je na rynek. Pierwsza nagroda wynosi  100 
tys. euro, druga i trzecia nagroda – odpowiednio 50 tys.  
i 30 tys. euro. Specjalna nagroda Rising Innovator  w wyso-
kości 20 tys. euro zostanie przyznana  innowatorce stojącej u progu kariery (górna gra-
nica wieku 30 lat).  Nagroda Women Innovators Prize jest uznaniem dla wybitnych przed-
siębiorczyń i ma inspirować inne kobiety do podążania ich śladami – powiedział Carlos 
Moedas, komisarz ds. badań, nauki i innowacji. Konkurs jest otwarty dla kobiet w całej 
UE (lub kraju związanym z programem Horyzont 2020), które założyły lub współza-
łożyły swoją aktywną firmę przed dniem 1 stycznia 2016 roku. Uczestniczki konkursu lub 
firmy muszą korzystać z publicznych lub prywatnych funduszy na badania i innowacje.  
Więcej informacji na temat konkursu: http://ec.europa.eu/research/prizes/women-in-
novators/index.cfm?pg=home 
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Jury konkursu oceni i wybierze cztery zwyciężczynie, których nazwiska zostaną ogło-
szone w Międzynarodowym Dniu Kobiet 8 marca 2018 r. 

19. Terminy aplikacji o stypendia DAAD na rok 2018/19 
Studia, kurs języka, a może pobyt badawczy w Niemczech? 
O większość stypendiów DAAD można ubiegać się tylko raz 
w roku, dlatego warto na czas przygotować wniosek. 
Najbliższe terminy aplikacji o stypendia dla studentów  
i absolwentów, dla doktorantów i młodych naukowców, dla 
naukowców i nauczycieli akademickich, dla byłych stypen-
dystów można znaleźć w broszurze informacyjnej:  
https://www.daad.pl/pl/ 
 

20. DAAD: Stypendia na podróże grupowe do Niemiec dla grup stu-
denckich  

Do 1 listopada 2017 r. trwa nabór wniosków na stypendia 
na podróże grupowe do Niemiec dla grup studenckich  
z Polski. W ramach stypendium możliwe będzie pokrycie 
kosztów wyjazdu grupy studentów  - od 10 do 15 osób - 
wszystkich kierunków od drugiego semestru studiów oraz 
jednego nauczyciela akademickiego. Wyjazdy będą mogły 
być realizowane od 1 marca 2018 r. Zgodnie z informacjami DAAD celem wyjazdów, rea-
lizowanych w ramach stypendiów jest: nawiązanie lub podtrzymanie kontaktów  
z niemieckimi uczelniami, wymianę wiedzy i doświadczeń podczas odwiedzin co najmniej 
dwóch uczelni, spotkania z niemieckimi nauczycielami akademickimi i studentami oraz zdo-
bycie informacji o Niemczech w kontekście ekonomicznym, politycznym i kulturalnym. Od-
wiedzane firmy i instytucje muszą mieć powiązanie z kierunkiem studiów uczestników po-
dróży. Wyjazd do Niemiec może trwać od 7 do 12 dni. Na czas wyjazdu przyznawane jest 
stypendium w wysokości 50 euro na dzień podróży dla każdego uczestnika.  
Nabór wniosków na stypendia na podróże grupowe do Niemiec dla grup studenckich  
z Polski odbywa się trzy razy do roku w następujących terminach: 

• 1 listopada na podróże od 1 marca; 
• 1 lutego na podróże od 1 czerwca; 
• 1 maja na podróże od 1 września. 

Szczegółowe informacje są dostępne: https://www.daad.pl/pl/stypendia/stypendia-do-
niemiec/stypendia-dla-studentow-i-absolwentow/dotacje-na-podroze-grupowe-do-nie-
miec-dla-grup-studenckich/ 
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21. European University Institute: Studia doktoranckie  
Od 2 listopada 2017 r. do 31 stycznia 2018 r. trwa nabór 
na studia doktoranckie w roku akademickim 2018/2019  
w European University Institute we Florencji. Nabór zgło-
szeń kierowany jest do osób, które chcą podjąć studia dok-
toranckie z ekonomii, historii, prawa, nauk społecznych  
i politycznych. Laureaci konkursu będą otrzymywali stypendium w wysokości 1 250 
euro miesięcznie. Osoby przyjęte na studia będą miały także zapewniony ewentualny 
dodatek dla małżonka, pokrycie kosztów podróży oraz ubezpieczenie. Szczegółowe infor-
macje o naborze wniosków można znaleźć na stronie internetowej European University 
Institute. Informacje dla osób z Polski są dostępne: 
http://www.granty-na-badania.com/2017/08/european-university-institute-stu-
dia.html 
 

22. Bawaria - stypendia na studia podyplomowe i doktoranckie  
Do 1 grudnia 2017 r. trwa nabór wniosków w ramach kon-
kursu na roczne stypendia na studia podyplomowe  
w roku akademickim 2018/2019 oraz stypendia doktoranc-
kie w niemieckim kraju związkowym Bawaria. Konkurs ad-
resowany jest do absolwentów szkół wyższych z Polski, 
Bułgarii, Chorwacji, Rumunii, Rosji, Serbii, Słowacji, Czech, 
Ukrainy i Węgier. Zgodnie z informacjami organizatorów miesięczna wysokość stypen-
dium wynosi 735 euro. Stypendium wypłacane jest przez 12 miesięcy i jego łączna wy-
sokość wynosi 8 820 euro. Kandydaci z przynajmniej jednym dzieckiem mogą otrzymać 
stypendium w miesięcznej wysokości 895 euro (10 740 euro rocznie). 
Laureat rocznego stypendium może dwukrotnie ubiegać się o jego przedłużenie o kolejny 
rok - aż do 3 lat. Strona internetowa konkursu na stypendia w Bawarii: 
http://www.uni-r.de/bayhost/english/scholarships/study-in-bavaria/index.html 
oraz 
http://www.granty-na-badania.com/2017/08/bawaria-stypendia-na-studia-podyplo-
mowe.html 
 

23. RC: Harmonogram naboru wniosków 2017/2018  
European Reseach Council podało harmonogram naboru 
wniosków, który będzie odbywał się w drugiej połowie 
2017 r. i 2018 r. w ramach konkursów organizowanych 
przez tę instytucję. W najbliższych miesiącach otwarty zo-
stanie nabór wniosków we wszystkich konkursach organi-
zowanych przez ERC. Budżet konkursów wynosił będzie 
1,86 mld euro. Kwota ma wystarczyć na sfinansowanie ok. 1030 projektów. 
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Szczegóły naborów wniosków w konkursach ERC w 2017 i 2018 r. zawiera tabela poniżej: 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
Szczegółowe informacje o konkursach European Research Council można znaleźć w ERC 
Work Programme 2018: https://erc.europa.eu/sites/default/files/document/file/ERC-
Work-Programme-2018.pdf oraz  http://www.granty-na-badania.com/2017/07/erc-
harmonogram-naboru-wnioskow-20172018.html 
 

24. European XFEL – laser na swobodnych elektronach – międzynaro-
dowy projekt z udziałem polskich naukowców 

W Hamburgu rozpoczęto fazę badawczą European XFEL – 
lasera na swobodnych elektronach, którego współwłaści-
cielem jest Narodowe Centrum Badań Jądrowych (NCBJ). 
Urządzenie daje zupełnie nowe możliwości ekspery-
mentalne i pomiarowe fizykom, chemikom, biologom 
i inżynierom z całego świata. W budowie lasera Euro-
pean XFEL bierze udział 12 państw:  Dania, Francja, 
Niemcy, Węgry, Włochy, Polska, Rosja, Słowacja, Hisz-
pania, Szwecja, Szwajcaria i Wielka Brytania. Całością prac związanych z polskim 
wkładem koordynowało Narodowe Centrum Badań Jądrowych. NCBJ zadeklarowało,  
że zamierza nadal wnosić swój wkład w eksploatację urządzenia w fazie badawczej, jed-
nak zasadnicze wyzwanie dla strony polskiej to zaproponowanie wartościowych projek-
tów naukowych, które będą realizowane w Hamburgu przez polskich uczonych. Polska 
jako jeden z pierwszych udziałowców projektu, wniosła 27 886 853 euro. 
Badacze z całego świata mogą aplikować o dostęp do wiązek lasera. 
Więcej o działaniu lasera można dowiedzieć się z broszury dostępnej na stronach 
NCBJ: https://www.ncbj.gov.pl/sites/default/files/fb_xfel_enlighteningscience_pl.pdf 
Szczegółowe informacje o projekcie są dostępne: http://www.nauka.gov.pl/aktualnosci-
ministerstwo/european-xfel-miedzynarodowy-projekt-z-udzialem-polskich-naukow-
cow.html 
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