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1. Ameryka Łacińska i Partnerstwo Wschodnie na celowniku DWM 
Luty to miesiąc składania wniosków w projektach pro-
gramu Erasmus+, a budowanie kapitału mobilności w da-
nym regionie świata to nie tylko pogłębianie współpracy  
z istniejącymi partnerami, lecz także nawiązywanie no-
wych partnerstw z uczelniami wyższymi. Dział Współ-
pracy Międzynarodowej dążąc do realizacji tego celu na-
wiązał współpracę z największą i najstarszą  uczelnią  
w Brazylii- Universidade de São Paulo, która jest jednocześnie uważana za najbardziej 
prestiżową w Ameryce Łacińskiej. Natomiast w Partnerstwie Wschodnim nowymi gruziń-
skimi partnerami są Georgian Aviation University i Business and Technology University, 
których profile edukacyjne doskonale wpisują się w profil naszej uczelni. 
(red. M. Stanisz ) 

Foto: Universidade de São Paulo   
https://www.fearp.usp.br/en/index.php/where-we-are/university-of-sao-paulo 
 

2.  Young Planners’ Contest  
Do 17 stycznia 2019 r. trwa nabór zgłoszeń do Young 
Planners’ Contest "Liveable Places and Spaces of Tomor-
row". Do konkursu można zgłaszać opracowania dotyczące 
wyzwań, z którym region Morza Bałtyckiego będzie musiał 
zmierzyć się w najbliższej przyszłości. Zgodnie z informa-
cjami organizatorów konkurs adresowany jest do: 

• studentów co najmniej 2. roku studiów lub absolwentów; 
• osób, które mają nie więcej niż 35 lat i nie pracowały dłużej niż 5 lat w jednej dzie-

dzinie; 
• osób, które studiowały lub pracowały w krajach Vision and Strategies Around the 

Baltic Sea (Finlandia, Estonia, Łotwa, Litwa, Polska, Niemcy, Szwecja, Białoruś,  
Dania, Rosja); 

• osób zainteresowanych planowaniem przestrzennym lub strategicznym.  

Strona internetowa konkursu Young Planners’ Contest 
 

https://www.fearp.usp.br/en/index.php/where-we-are/university-of-sao-paulo
https://www.granty-na-badania.com/2019/01/young-planners-contest.html
https://vasab.org/ypc/
https://www.granty-na-badania.com/2019/01/young-planners-contest.html


 

 

3. Fulbright Slavic Award 2019-2020  
Do 18 stycznia 2019 r. trwa nabór wniosków w ramach 
konkursu Fulbright Slavic Award. W ramach konkursu moż-
liwe jest zdobycie stypendium, które umożliwia prowadze-
nie zajęć ze studentami na jednym z dwóch uniwersytetów 
współpracujących z Polsko-Amerykańską Komisją Fulbri-
ghta. Zgodnie z informacjami organizatorów stypendium 
trwa od 3 do 4 miesięcy i przeznaczone jest dla pracowników zatrudnionych w polskich 
jednostkach naukowych, którzy specjalizują się w kulturze i historii Polski oraz Europy 
Środkowo-Wschodniej.  Organizatorzy przedstawiają dwie uczelnie, w których możliwa 
jest realizacja stypendium: University of Washington w Seattle (UW), University of Illinois 
w Chicago (UIC). Szczegółowe informacje o konkursie można znaleźć na stronie interne-
towej Polsko-Amerykańskiej Komisji Fulbrighta. 
 

4. Innowacja jest kobietą - X edycja 
Do 31 stycznia 2019 r. trwa nabór wniosków w ramach 
dziesiątej edycji konkursu Innowacja jest kobietą, którego or-
ganizatorem jest Fundacja Kobiety Nauki. Celem konkursu 
jest wyłonienie  innowacyjnego  autorskiego  lub  współau-
torskiego  rozwiązania technologicznego lub koncepcji wdro-
żenia już opracowanego rozwiązania.  
Zwycięskie wynalazki będą prezentowane podczas 22. Międzynarodowego Moskiew-
skiego Salonu Wynalazków i Innowacyjnych Technologii Archimedes 2019. Zgłoszenia 
należy przesyłać mailem na adres kontakt@kobietynauki.org. Organizatorki konkursu 
proszą o dodanie do maila tematu KONKURS. Szczegółowe informacje o konkursie można 
znaleźć w jego regulaminie, który dostępny jest na stronie internetowej organizatora. 
Strona internetowa konkursu Innowacja jest kobietą: https://www.granty-na-bada-
nia.com/2019/01/innowacja-jest-kobieta-x-edycja.html#.XDtntrxCfIU 
 

5. NATO: Badania dla pokoju i bezpieczeństwa  
Do 1 lutego 2019 r. trwa nabór wniosków w ramach pro-
gramu NATO dla pokoju i bezpieczeństwa. W ramach kon-
kursu można uzyskać finansowanie na projekty badawcze, 
szkolenia i warsztaty związane z bezpieczeństwem.  
Zgodnie z informacjami organizatorów w priorytetowy spo-
sób traktowane będą wnioski dotyczące bezpośrednio ope-
racji i misji NATO oraz inicjatyw przeciwdziałające zagroże-
niu terrorystycznemu, zagrożeniom związanym z bronią 
chemiczną, biologiczną, radiologiczną oraz jądrową. 
Strona internetowa programu NATO dla pokoju i bezpieczeństwa 

https://www.granty-na-badania.com/2018/12/fulbright-slavic-award-2019-2020.html
http://www.fulbright.edu.pl/slavic/
http://www.fulbright.edu.pl/slavic/
mailto:kontakt@kobietynauki.org#_blank
https://docs.google.com/viewer?a=v&pid=sites&srcid=ZGVmYXVsdGRvbWFpbnxrb2JpZXR5bmF1a3xneDoyODFiYTc0ZWQ4YmQzNzc2
https://kobietynauki.org/index.php/2018/12/innowacja-jest-kobieta-x-edycja/#_blank
https://www.granty-na-badania.com/2019/01/innowacja-jest-kobieta-x-edycja.html#.XDtntrxCfIU
https://www.granty-na-badania.com/2019/01/innowacja-jest-kobieta-x-edycja.html#.XDtntrxCfIU
https://www.granty-na-badania.com/2018/12/nato-badania-dla-pokoju-i-bezpieczenstwa.html
http://www.nato.int/cps/en/natolive/78209.htm
https://www.granty-na-badania.com/2018/12/nato-badania-dla-pokoju-i-bezpieczenstwa.html
https://www.granty-na-badania.com/2018/12/fulbright-slavic-award-2019-2020.html


 

 

6. Międzynarodowy Konkurs Umiejętności Statystycznych  
Do 1 lutego 2019 r. trwa nabór zgłoszeń do Międzynaro-
dowego Konkursu Umiejętności Statystycznych. Kon-
kurs przeznaczony jest dla uczniów szkół podstawowych, 
gimnazjalnych, średnich i studentów studiów I stopnia, któ-
rzy przeprowadzą badania na dowolny temat i zaprezentują 
swoje wyniki na plakacie naukowym. Jak informują organi-
zatorzy celem konkursu jest rozwijanie umiejętności uczniów opisywania ich środowiska 
za pomocą statystyk oraz używania statystyk jako narzędzia do uczenia się o ich codzien-
nym życiu. Strona internetowa Międzynarodowego Konkursu Umiejętności Statystycz-
nych  Zdjęcie we wpisie: fot. rawpixel  / unsplash.com CC0 1.0 
 

7. Stypendium im. Paula Celana  
Do 28 lutego 2019 r. trwa nabór zgłoszeń w ramach kon-
kursu na stypendium im. Paula Celana. W ramach konkursu 
możliwe jest uzyskania stypendium pobytowego w Wiedniu 
dla tłumaczy pracujących nad tłumaczeniem książki z dzie-
dziny nauk humanistycznych lub społecznych. Tematyka 
książki musi być ważna dla wymiany myśli między Wscho-
dem i Zachodem Europy. Miesięczna wysokość stypendium wynosi 2 500 euro. Zgodnie 
z informacjami organizatorów stypendium może trwać od trzech do sześciu miesięcy. Sty-
pendium musi być zrealizowane pomiędzy lipcem 2019 r. a czerwcem 2020 r.  Organiza-
torem konkursu jest Institut für die Wissenschaften vom Menschen. Szczegółowe infor-
macje o konkursie można znaleźć na stronie internetowej organizatora.  
 

8. EIC Horizon: innowacyjne akumulatory do pojazdów elektrycznych  
Do 23 lutego 2019 r. trwa możliwość rejestrowania zgło-
szeń do konkursu EIC Horizon Prize w kategorii innowa-
cyjne akumulatory do pojazdów elektrycznych. Jak infor-
muje Krajowy Punkt Kontaktowy Programów Badawczych 
UE, celem konkursu jest sprostanie wyzwaniu, jakim jest 
zbyt wolne wprowadzanie pojazdów elektrycznych z ze-
rową emisją. Autor najlepszego zgłoszenia otrzyma 10 mln euro. 
Zgodnie z informacjami KPK Programów Badawczych UE nagroda zostanie przyznana: za 
opracowanie prototypu baterii, która może zasilać pojazd elektryczny o podobnych osią-
gach pod względem zasięgu i czasu ładowania, co konwencjonalny pojazd rodzinny zasilany 
benzyną /olejem napędowym. Bateria powinna również być stosunkowo tania, trwała, bez-
pieczna i w pełni nadająca się do recyklingu. Szczegółowe informacje o konkursie można 
znaleźć na stronie internetowej Krajowego Punktu Kontaktowego Programów Badaw-
czych UE. 
 

https://www.granty-na-badania.com/2018/12/miedzynarodowy-konkurs-umiejetnosci.html
http://www.islp.edu.pl/index.php/konkurs
http://www.islp.edu.pl/index.php/konkurs
https://unsplash.com/@rawpixel
http://unsplash.com/
http://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/
https://www.granty-na-badania.com/2018/11/stypendium-im-paula-celana.html
http://www.iwm.at/fellowships/celan/
https://www.granty-na-badania.com/2018/03/eic-horizon-innowacyjne-akumulatory-do.html
http://www.kpk.gov.pl/?p=42407
http://www.kpk.gov.pl/?p=42407
https://www.granty-na-badania.com/2018/12/miedzynarodowy-konkurs-umiejetnosci.html
https://www.granty-na-badania.com/2018/11/stypendium-im-paula-celana.html
http://www.granty-na-badania.com/2018/03/eic-horizon-innowacyjne-akumulatory-do.html


 

 

9. Seminarium "Posłuchaj, podziel się, zainspiruj" (Warszawa) 
Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji, Narodowa Agencja 
Programu Erasmus+, zaprasza na seminarium "Posłuchaj, 
podziel się, zainspiruj", które odbędzie się 25 lutego 2019 
r. w Warszawie. Seminarium to wyjątkowe wydarzenie, 
które stwarza przestrzeń do wymiany dobrych praktyk  
i dzielenia się rezultatami projektów. Jest przeznaczone 
dla osób realizujących strategiczne projekty partnerskie,  
a także dla tych, którzy chcieliby ubiegać się o takie projekty w przyszłości. Dzięki progra-
mowi Erasmus+ w ostatnich 5 latach polskie instytucje otrzymały dofinansowanie na re-
alizację ok. 227 projektów międzynarodowych typu Partnerstwa strategiczne w sektorze 
szkolnictwa wyższego. 67 z tych projektów jest koordynowanych przez polskie organiza-
cje, a w ok. 160 projektach polskie instytucje występują jako partnerzy, a koordynatorami 
są instytucje z zagranicy. Rejestracja na seminarium prowadzona jest online  
do 4 lutego 2019 r. Więcej informacji: https://ankiety.frse.org.pl/surveys/built/2660 
Cele seminarium: 

• umożliwi upowszechnianie rezultatów projektów typu Partnerstwa strategiczne 
w sektorze szkolnictwa wyższego, 

• zainspiruje do wykorzystywania już istniejących rezultatów, 
• zainspiruje do tworzenia nowych projektów przyczyniających się do rozwoju 

szkolnictwa wyższego w Polsce, 
• zapewni przestrzeń do wymiany dobrych praktyk w zakresie realizacji projektów 

typu Partnerstwa strategiczne. 

10.  Konkurs: Mój doktorat w 180 sekund  
Do 28 lutego 2019 r. trwa nabór zgłoszeń w ramach 
pierwszej edycji francuskojęzycznej w Europie Środkowej 
konkursu pn. Mój doktorat w 180 sekund. Konkurs 
adresowany jest do uczestników studiów doktoranckich  
w roku akademickim 2018/2019 lub osób, które 
ukończyły studia doktoranckie i obroniły doktorat w roku 
akademickim 2017/2018.  
Konkurs organizowany jest przez Instytut Francuski w Polsce, we współpracy 
z Instytutami Francuskimi w Austrii, na Węgrzech, w Czechach i na Słowacji.  
Laureat polskiej edycji konkursu weźmie udział w jego finale w Europie Środkowej 
z udziałem laureatów z 5 państw biorących udział w konkursie. Finał odbędzie się  
w maju 2019 w Warszawie. Szczegółowe informacje o konkursie Mój doktorat w 180 
sekund można znaleźć na stronie internetowej organizatora. 
 

https://ankiety.frse.org.pl/surveys/built/2660
https://www.granty-na-badania.com/2019/01/konkurs-moj-doktorat-w-180-sekund.html
https://www.institutfrancais.pl/pl/evs/konkurs-moj-doktorat-w-180-sekund-pierwsza-edycja-francuskojezyczna-w-europie-srodkowej
https://www.institutfrancais.pl/pl/evs/konkurs-moj-doktorat-w-180-sekund-pierwsza-edycja-francuskojezyczna-w-europie-srodkowej


 

 

11.  CLOSER 2019 - Cloud Computing and Services Science 
2-4 May, 2019 Heraklion, Crete-Grece 
The 9th International Conference on Cloud Computing and 
Services Science, CLOSER 2019, focuses on the emerging 
area of Cloud Computing, inspired by some latest advances 
that concern the infrastructure, operations, and available 
services through the global network. Further, the confe-
rence considers as essential the link to Services Science, 
acknowledging the service-orientation in most current IT-
driven collaborations. The conference is nevertheless not 
about the union of these two (already broad) fields, but about Cloud Computing where we 
are also interested in how Services Science can provide theory, methods and techniques 
to design, analyze, manage, market and study various aspects of Cloud Computing. CLO-
SER 2019 will be held in conjunction with  
IoTBDS 2019 and COMPLEXIS 2019. Registration to CLOSER allows free access to the 
IoTBDS and COMPLEXIS conferences (as a non-speaker). Read more: http://closer.sci-
tevents.org/Home.aspx 
 

12.   Stypendia rządu francuskiego 2019-2020 
Od blisko 55 lat, Ambasada Francji w Polsce przyznaje sty-
pendia na ukończenie cyklu studiów we Francji (poziom 
Master 2), zrealizowanie podwójnego doktoratu i miesięcz-
nych pobytów naukowych. Stypendium Eiffel skierowane 
jest do najzdolniejszych studentów zagranicznych, którzy 
chcą odbyć studia we Francji na poziomie Master w trzech 
dziedzinach: nauki techniczne, ekonomia i zarządzanie oraz prawo i nauki poli-
tyczne. https://www.institutfrancais.pl/pl/prezentacja 
Prezentacja: https://www.institutfrancais.pl/uploads/drive/nauka/bgf/presena-
tion_des_bourses/PL_PREZENTACJA_BGF_2019_V2.pdf 
 

13.  International Scentific Events (Bułgaria) 
There are six international conferences on various topics. As a participant in the events.  
you can meet hundreds of scientists from around the world, exchange ideas and discuss 
actual problems in your field of work. 
Read more: https://www.sciencebg.net/en/ 

 

http://iotbds.org/
http://www.complexis.org/
http://closer.scitevents.org/Home.aspx
http://closer.scitevents.org/Home.aspx
https://www.institutfrancais.pl/pl/prezentacja
https://www.institutfrancais.pl/uploads/drive/nauka/bgf/presenation_des_bourses/PL_PREZENTACJA_BGF_2019_V2.pdf
https://www.institutfrancais.pl/uploads/drive/nauka/bgf/presenation_des_bourses/PL_PREZENTACJA_BGF_2019_V2.pdf
https://www.sciencebg.net/en/
http://closer.scitevents.org/CallForPapers.aspx?y=2019#conference_areas


 

 

14.  3rd International Conference on Structure and Civil Engineering 
Research (ICSCER 2019) 

June 26-28, 2019 in Prague, Czech Republic  

 

 

 

 

The primary goal of the conference is to promote research and developmental activities 
in Structure and Civil Engineering Research. Another goal is to promote scientific infor-
mation interchange between researchers, developers, engineers, students, and practitio-
ners working in Czech Republic and abroad. The conference will be held every year to 
make it an ideal platform for people to share views and experiences in Structure and Civil 
Engineering Research and related areas. Read more:  http://www.icscer.org/ 

15.  International Conference on Mathematics and Statistics 
 (ICoMS 2019) 

July 8-10, 2019 in Prague, Czech Republic 

ICoMS 2019 is organized to bring together worldwide leading researchers and practitio-
ners interested in advancing the state of the art in Mathematics and Statistics, for exchan-
ging knowledge that encompasses a broad range of disciplines among various distinct 
communities. The themes for this conference are thus focused on "Pure, Applied and Com-
putation of Mathematics and Statistics". The annually held conference is expected to pro-
vide an opportunity for the researchers to meet and discuss the latest solutions, scientific 
results and methods in solving intriguing problems in the fields of Mathematics and Stati-
stics. The conference programme will include prominent keynote speakers, invited spea-
kers and regular paper presentations in parallel tracks. The General Chairs, along with the 
entire team cordially invite you to submit your latest research results and to take part in 
the upcoming conference, to be held during July 8-10, 2019 in Prague, Czech Republic. 
Read more: http://www.icoms.org/ 

http://www.icscer.org/
http://www.icoms.org/


 

 

16.  3rd International Conference on Materials Sciences and  
Nanomaterials (ICMSN 2019) 

July 22-24, 2019   University of Oxford (UK) 
 
 
 

 

 

3rd International Conference on Materials Sciences and Nanomaterials (ICMSN 2019) 
will be held in University of Oxford, the United Kingdom during July 22-24, 2019. The 
conference will cover areas within material science and focusing on synthesis and cha-
racterization of nanomaterials, futuristic applications of nanotechnology, manufacturing, 
processing of Materials and related nanomaterial topics. ICMSN 2019 will be an impor-
tant platform for inspiring international and interdisciplinary exchange at the forefront 
of materials sciences and nanomaterials. http://www.icmsn.org/ 

http://www.icmsn.org/
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