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1. ERASMUS+KA107- Rewizyta u ukraińskich partnerów 
Kierownik Działu Współpracy Międzynarowej PRz Ewa Ka-
czan-Winiarska oraz  Monika Mistur-Góral, pracownik 
Działu, w ramach mobilności STT, Programu Erasmus 
KA107 wizytowały w dniach 20-26 maja 2018 roku uczelnie 
partnerskie na Ukrainie: National Transport University 
oraz National Aviation University w Kijowie. Wizyta była okazją do bliższego poznania 
partnerów projektu. W National Transport University pracowników PRz już pierwszego 
dnia powitał osobiście Rektor - profesor Mykola Dmutrychenko, który zwrócił uwagę  
na potrzebę rozwijania i umacniania współpracy między uczelniami. W spotkaniu uczest-
niczył Prorektor ds. kształcenia - profesor Oleksandr Gryshchuk. 
Więcej informacji: https://dwm.prz.edu.pl/aktualnosci/erasmuska107--rewizyta-u-
ukrainskich-partnerow-72.html 
 
 

2. Wizyta monitoringowa i udział w Piątym Tygodniu Międzynarodo-
wym w University of Ruse, Bułgaria 

Kierownik Działu Współpracy Międzynarodowej mgr Ewa 
Kaczan - Winiarska i mgr Joanna Ruszel uczestniczyły 
w  wizycie monitoringowej oraz w Piątym Tygodniu Mię-
dzynarodowym na Uniwersytecie Ruse w Bułgarii w dniach 
14-18 maja 2018 r. Spotkanie, w którym udział wzięło kil-
kudziesięciu przedstawicieli z kilkunastu europejskich 
uczelni otworzył Rektor Uniwersytetu w Ruse Prof. Hristo 
Ivanova Beloeva. W trakcie obrad przedstawiona została 
prezentacja multimedialna promującą naszą uczelnię oraz 
informująca o realizowanych przez Dział Współpracy Mię-
dzynarodowej programach wymiany studenckiej i nauko-
wej. Ze strony gospodarza spotkanie prowadziła Prof. Ju-
liana Popowa, Prorektor ds. Współpracy Międzynarodowej 
i jednocześnie Uczelniany Koordynator Programu Era-
smus+. Wszyscy uczestnicy Tygodnia Międzynarodowego otrzymali dyplomy z rąk Prof. 
Juliany Popovej i Prof. Diany Antonovej, Prorektor ds. Badań Naukowych.  
Więcej informacji: https://dwm.prz.edu.pl/aktualnosci/wizyta-monitoringowa-i-udzial-
w-piatym-tygodniu-miedzynarodwym-w-university-of-ruse--bulgaria-73.html 
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3. Rozwój współpracy z uczelniami gruzińskimi 
W ramach projektu Erasmus KA107 z krajami partnerskimi 
wizytowałam nasze uczelnie partnerskie w Tbilisi Ivane Java-
khishvili Tbilisi State University (TSU) oraz Georgian Techni-
cal University (GTU). Z oboma partnerami popracujemy od 
roku 2016 i w ciągu tych dwóch lat w wymianie akademickiej 
brało udział 2 studentów oraz 7 pracowników. Nasz pierwszy 
partner Ivane Javakhishvili Tbilisi State University, założony 
w 1918 roku jest najstarszą i największą uczelnią na Połu-
dniowym Kaukazie. TSU współpracuje z 70-cioma uczelniami 
w Europie w 121 różnego rodzajach projektach mobilnościo-
wych.  Spotkania z koordynatorem projektu Panią Mariam 
Razmadze odbywały się w budynku administracji, najstarszym i najbardziej okazałym 
pod względem architektonicznym. Dążąc do rozszerzenia dotychczasowej współpracy 
uzgodniono, że w kolejnym projekcie podjęta zostanie współpraca z  Faculty of Exact & 
Natural Sciences (Chemia, Biotechnologia, Informatyka, Fizyka, Matematyka), a w przy-
padku poszukiwania partnera europejskiego do projektów Akcji 2 (KA102) „Współpraca 
na rzecz innowacji i wymiany dobrych praktyk” będzie możliwość naszego udziału w pro-
jekcie. Więcej informacji: https://dwm.prz.edu.pl/aktualnosci/rozwoj-wspolpracy-z-uczel-
niami-gruzinskimi-75.html 
 

4. Westsächsische Hochschule Zwickau – STT/ Erasmus + 
Westsächsische Hochschule Zwickau (Niemcy) jest jedną  
z uczelni partnerskich Politechniki Rzeszowskiej, z którą 
uczelnia współpracuje od wielu lat w ramach programu 
Erasmus+. Uczelnia liczy 160 profesorów i 4000 studentów, 
19 kierunków studiów I stopnia, 18 kierunków studiów II 
stopnia. (https://www.fh-zwickau.de/studieninteressen-
ten/studienangebot/studiengaenge/) 
Od 03 do 09.06.2018 r. pracownicy PRz – mgr Edyta Ptaszek 
z Działu Współpracy Międzynarodowej, mgr Blanka Rybak ze Studium Języków Obcych, 
mgr Grażyna Bursztyn – Bajorska z Biblioteki odbyły szkolenie STT w ramach programu 
Erasmus+, zapoznając się z systemem pracy administracji, kadry naukowo - dydaktycznej 
oraz  infrastrukturą WHZ. Podczas spotkania z kierownikiem Biura Współpracy Między-
narodowej panią Adrianą Slavchevą zostały przedstawione kierunki rozwoju współpracy 
międzynarodowej WHZ oraz system pracy administracji uczelni. Spotkanie było również 
okazją do przedstawienia oferty kształcenia oraz prezentacji multimedialnej promującej 
naszą uczelnię. Prezentacja została włączona do materiałów prezentujących partnerów 
WHZ podczas planowanego Międzynarodowego Tygodnia. Więcej informacji: 
https://dwm.prz.edu.pl/aktualnosci/westschsische-hochschule-zwickau---program-
erasmus-stt-74.html 
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5. Profesorowie z Florencji z gościnnymi wykładami na PRz 
W dniach 21-25 maja na Wydziale Budownictwa, Inżynierii 
Środowiska i Architektury gościli profesorowie Carlo Bia-
gini z Wydziału Architektury Uniwersytetu we Florencji 
oraz Pietro Capone z Wydziału Budownictwa i Inżynierii 
Środowiska tego uniwersytetu. Wizyta, która miała charak-
ter dydaktyczny, odbyła się w ramach programu Erasmus+. 
Najważniejszymi punktami pobytu gości z Florencji były przeprowadzone przez nich wy-
kłady, które dotyczyły nowatorskich zastosowań technologii BIM (Building Information 
Modeling) w inwentaryzacji obiektów zabytkowych oraz organizacji placu budowy.  
 
Więcej informacji: https://dwm.prz.edu.pl/aktualnosci/profesorowie-z-florencji-z-
goscinnymi-wykladami-70.html 
 

6. PRIX GALIEN POLSKA 2018 
Do 22 czerwca 2018 r. można przesyłać zgłoszenia do Prix 
Galien Polska 2018. Organizatorem konkursu jest Fundacja 
na Rzecz Innowacji w Farmacji i Medycynie, a patronatem 
honorowym objęły go: Narodowe Centrum Rozwoju, Amba-
sada Francji oraz Ambasada Luksemburga w Polsce. Kon-
kurs Prix Galien Polska skierowany jest do twórców inno-
wacji w farmacji i medycynie. Już po raz piąty Kapituła Kon-
kursu złożona z  wybitnych profesorów nagrodzi firmy 
i osoby tworzące innowacyjne produkty lecznicze, wyroby 
medyczne oraz rozwiązania z zakresu e-zdrowia, autorów przełomowych odkryć nauko-
wych, a także twórców kampanii społecznych o tematyce zdrowotnej.  
W piątej edycji Prix Galien Polska medale zostaną przyznane w sześciu kategoriach:  
 I.     Kategoria innowacyjnego oryginalnego produktu leczniczego 
II.    Kategoria generycznego produktu leczniczego z elementami innowacji 
III.   Kategoria innowacyjnego odkrycia naukowego 
IV.   Kategoria innowacyjnego wyrobu medycznego 
V.     Kategoria e-zdrowie 
VI.   Kategoria innowacyjnej kampanii zdrowotnej 
Nagroda uznania: po raz pierwszy Kapituła wybierze również laureata nagrody Pro 
Bono Humanum. Nagroda honoruje osoby i organizacje, które mają przełomowy wkład 
w dziedzinę ochrony zdrowia w Polsce i działając na rzecz rozwoju profilaktyki, diagno-
styki, leczenia, opieki okołomedycznej wpływają na poprawę stanu zdrowia członków 
społeczeństwa. Wyróżnienie przyznawane jest również w Stanach Zjednoczonych, Grecji 
i Rosji. Organizatorem konkursu jest Fundacja na Rzecz Innowacji w Farmacji i Medycy-
nie, a patronatem honorowym objęły go: Narodowe Centrum Rozwoju, Ambasada Francji 
oraz Ambasada Luksemburga w Polsce. 
Więcej informacji: https://prixgalien.pl/prix-galien-polska-2018/ 

https://dwm.prz.edu.pl/aktualnosci/profesorowie-z-florencji-z-goscinnymi-wykladami-70.html
https://dwm.prz.edu.pl/aktualnosci/profesorowie-z-florencji-z-goscinnymi-wykladami-70.html
http://prixgalien.pl/kategorie/kategoria-i/
http://prixgalien.pl/kategorie/kategoria-ii/
http://prixgalien.pl/kategorie/kategoria-iii/
http://prixgalien.pl/kategorie/kategoria-iv/
http://prixgalien.pl/kategorie/kategoria-v/
http://prixgalien.pl/kategorie/kategoria-vi/
http://prixgalien.pl/kategorie/pro-bono-humanum/
http://prixgalien.pl/kategorie/pro-bono-humanum/
https://prixgalien.pl/prix-galien-polska-2018/


 

 

7. Stypendia Rządu Francuskiego 
W ramach V edycji konkursu Prix Galien Polska ponownie 
przyznane zostanie stypendium naukowe Ambasady Francji 
w Polsce oraz Instytutu Francuskiego za badania z zastosowa-
niami terapeutycznymi. Jury wyłoni zwycięzcę spośród nau-
kowców: 

• w wieku do 45 lat 
• posiadających tytuł doktora oraz polskie obywatel-

stwo 
• prowadzących badania w polskich laboratoriach (rów-

nież w ramach francusko-polskiej współpracy nauko-
wej). 

Rezultatem badań musi być innowacyjne odkrycie naukowe z zakresu chemii farmaceu-
tycznej, biotechnologii, diagnozy czy materiałów dla medycyny, mające potencjalne za-
stosowania w dziedzinie terapii medycznej. Nagrodą jest miesięczny pobyt badawczy 
we Francji w publicznym lub prywatnym laboratorium i stypendium w wysokości 
1700 €, wraz z pokryciem kosztów podróży w obie strony do miejsca docelowego 
oraz ubezpieczenia zdrowotnego na cały okres pobytu. Jury złożone z wiodących przed-
stawicieli polskiego świata medycyny – w tym Członków Kapituły Prix Galien Polska, 
oceni m.in. wartość naukową oraz popularyzatorską plakatu i potencjał zaprezentowa-
nych badań. Laureat stypendium zostanie ogłoszony w czerwcu 2018 r. podczas uroczy-
stej ceremonii finałowej konkursu Prix Galien Polska 2018.  
Więcej informacji: https://prixgalien.pl/stypendium-ambasady-francji/ 
 

8. Thesaurus Poloniae - konkurs stypendialny MKiDN  
Do 25 czerwca 2018 r. można składać wnioski w ramach 
programu stypendialnego Thesaurus Poloniae. Program 
adresowany jest do zagranicznych naukowców, prowadzą-
cych badania poświęcone kulturze, historii i wielokulturo-
wemu dziedzictwu Rzeczypospolitej oraz Europie Środko-
wej. W ramach programu finansowane są trzymiesięczne 
stypendia w wysokości od 2 500 zł do 3 500 zł. 
Zgodnie z informacjami organizatorów do składania wniosków zaproszeni są naukowcy 
zajmujący się zarządzaniem i ochroną dziedzictwa kulturowego, jak i teoretycznymi ba-
daniami z zakresu historii, socjologii, etnografii, antropologii itp.  
Stypendia w ramach programu Theseaurus Poloniae przyznawane są w dwóch katego-
riach:  
Program Senior - ok. 3 500 zł (ok. 770 euro);  
Program Junior - ok. 2 500 zł (ok. 550 euro). 
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Stypendyści otrzymują także jednorazowy grant, wypłacany wraz pierwszym stypen-
dium, przyznawany na zakup książek oraz pomocy naukowych  w wysokości ok. 1 500 zł 
(ok. 330 euro).  Stypendia realizowane są w Międzynarodowym Centrum Kultury w Kra-
kowie. Zgodniez informacjami organizatorów MCK umożliwia korzystanie z własnej bi-
blioteki (http://www.mck.krakow.pl/page/informacje-dla-czytelnikow). Stypendystom 
zapewniony zostaje samodzielny, w pełni wyposażony apartament w centrum miasta.   
Strona internetowa konkurs Theseaurus Poloniae 
 

9. FNP: Międzynarodowe Agendy Badawcze  
Do 29 czerwca 2018 r. trwa nabór wniosków w ramach 
programu Międzynarodowe Agendy Badawcze, którego or-
ganizatorem jest Fundacja na rzecz Nauki Polskiej. Konkurs 
adresowany jest do wybitnych naukowców z Polski lub za-
granicy o uznanym dorobku naukowym, którzy będą w Pol-
sce kierować jednostkami naukowymi tworzonymi według 
najlepszych światowych wzorców. Budżet konkursu wynosi 140 mln zł. Jak informują 
organizatorzy celem programu "Międzynarodowe Agendy Badawcze" realizowanego 
przez FNP jest stworzenie w Polsce wyspecjalizowanych, wiodących w skali światowej 
jednostek naukowych stosujących najlepsze światowe praktyki w zakresie: 

• identyfikowania programów i tematów badawczych, 
• polityki personalnej, 
• zarządzania pracami B+R, 
• komercjalizacji wyników prac B+R. 

Strona internetowa programu Międzynarodowe Agendy Badawcze 
 

10. NAWA: Wymiana bilateralna naukowców Polska-Słowacja  
Do 29 czerwca 2018 r. trwa nabór wniosków w ramach 
wymiany bilateralnej naukowców pomiędzy Rzeczpospo-
litą Polską a Republiką Słowacką. Celem konkursu jest 
wsparcie mobilności naukowców w celu realizacji projek-
tów badawczych, uzgodnionych i prowadzonych wspólnie 
przez partnerów z Polski i ze Słowacji. Projekty składane  
w ramach naboru mogą być realizowane przez okres maksymalnie 2 lat, począwszy 
od 1 stycznia 2019 r. Data zakończenia realizacji projektów nie może być późniejsza niż 
31 grudnia 2020 r. Przedstawiony projekt badawczy może dotyczyć wszystkich dziedzin 
nauki. Maksymalna wysokość finansowania projektu z budżetu NAWA wynosi 20 000 zł. 
Kwota może być dowolnie zwiększona ze środków własnych wnioskodawcy. W ramach 
środków przyznanych przez NAWA wydatkami kwalifikowalnymi po stronie polskiej są: 
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• Koszty podróży naukowców polskich na Słowację– maksymalna kwota na podróż 
dla jednego naukowca wynosi 2 000 zł. 

• Koszty pobytu naukowców słowackich w Polsce – maksymalny koszt pobytu  
w Polsce wynosi: 

o w przypadku pobytu trwającego do 12 dni – 350 zł dziennie; 
o w przypadku dłuższych pobytów – 4 200 zł miesięcznie, pod warunkiem, 

ze pobyt trwa powyżej 12 dni w danym miesiącu. 

Koszty prowadzenia badań i wszelkie inne koszty poniesione w ramach projektu są nie-
kwalifikowalne.  
Więcej informacji: https://www.granty-na-badania.com/2018/05/nawa-wymiana-bila-
teralna-naukowcow_8.html 
 

11.  NAWA: Wymiana bilateralna naukowców Polska-Czechy  
Do 2 lipca 2018 r. trwa nabór wniosków w ramach wy-
miany bilateralnej naukowców pomiędzy Rzeczpospolitą 
Polską a Republiką Czeską. Celem konkursu jest wsparcie 
mobilności naukowców w celu realizacji projektów badaw-
czych, uzgodnionych i prowadzonych wspólnie przez part-
nerów z Polski i z Czech. Projekty składane w ramach na-
boru mogą być realizowane przez okres maksymalnie 2 lat, począwszy od 1 stycznia 2019 
r. Data zakończenia realizacji projektów nie może być późniejsza niż 31 grudnia 2020 r. 
Przedstawiony projekt badawczy może dotyczyć wszystkich dziedzin nauki. 
Maksymalna wysokość finansowania projektu z budżetu NAWA wynosi 20 000 zł. Kwota 
może być dowolnie zwiększona ze środków własnych wnioskodawcy. W ramach środków 
przyznanych przez NAWA wydatkami kwalifikowalnymi po stronie polskiej są: 

• Koszty podróży naukowców polskich do Czech – maksymalna kwota na podróż dla 
jednego naukowca wynosi 2 000 zł. 

• Koszty pobytu naukowców czeskich w Polsce – maksymalny koszt pobytu w Polsce 
wynosi: 

o w przypadku pobytu trwającego do 12 dni – 350 zł dziennie; 
o w przypadku dłuższych pobytów – 4 200 zł miesięcznie, pod warunkiem, 

ze pobyt trwa powyżej 12 dni w danym miesiącu. 

Koszty prowadzenia badań i wszelkie inne koszty poniesione w ramach projektu są nie-
kwalifikowalne.  
Więcej informacji: https://www.granty-na-badania.com/2018/05/nawa-wymiana-bila-
teralna-naukowcow.html 
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12.  NAWA: Program PROM 
Do 2 lipca 2018 r. można składać wnioski za pośrednic-
twem systemu teleinformatycznego NAWA: https://pro-
grams.nawa.gov.pl/login w ramach projektu na Międzyna-
rodową wymianę stypendialną doktorantów i kadry akade-
mickiej. Celem projektu jest stworzenie mechanizmu 
wsparcia finansowego programów wymiany stypendialnej 
adresowanych do doktorantów i kadry akademickiej.  Programy te umożliwiać będą 
wzięcie udziału w krótkich formach kształcenia (trwających od 5 do 30 dni), których ce-
lem jest podniesienie kompetencji i kwalifikacji. Projekt przyczyni się do poprawy do-
stępności międzynarodowych programów kształcenia i zwiększy mobilność kadr za-
równo zakresie wyjazdów przedstawicieli polskich uczelni i instytucji naukowych za gra-
nicę, jak i przyjazdów stypendystów do Polski, w tym osób pochodzących spoza UE. 

Program kierowany jest głównie do doktorantów: muszą oni stanowić co najmniej 80% 
uczestników każdego projektu. Dodatkowo, w projektach mogą brać udział przedstawi-
ciele kadry akademickiej - osoby będące nauczycielami akademickimi, jednak ich liczba 
nie może przekroczyć 20% wszystkich uczestników. 

Premiowane będą projekty, w których zachowana zostanie równowaga w liczbie osób 
przyjeżdżających i wyjeżdżających, jak również projekty oferujące uczestnictwo w wy-
mianach stypendialnych osobom, które nie ukończyły 40. roku życia 

Program jest realizowany w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 
współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. 

Zakres tematyczny działań realizowanych w ramach programu: dofinansowane mogą 
zostać krótkie formy kształcenia, do których należą: prowadzenie zajęć dydaktycznych, 
udział w konferencjach, szkołach letnich/zimowych, kursach, warsztatach, stażach i wi-
zytach studyjnych. Stypendia mogą być również przeznaczone na pobyt związany z pozy-
skiwaniem materiałów do pracy dydaktycznej lub naukowej, nabyciem umiejętności ob-
sługi unikatowej aparatury badawczej lub zwiększeniem umiejętności  związanych z pi-
saniem międzynarodowych wniosków grantowych. 
Więcej informacji: https://nawa.gov.pl/instytucje/program-prom 
 

https://programs.nawa.gov.pl/login
https://programs.nawa.gov.pl/login
https://nawa.gov.pl/instytucje/program-prom
https://nawa.gov.pl/instytucje/program-prom
https://www.granty-na-badania.com/2018/05/nawa-wymiana-bilateralna-naukowcow.html


 

 

13. ISTEC – 2018 International Science and Technology Conference  
July   18-20, 2018, Paris, France 

International Science and Technology Conference 
(ISTEC) will be held between July 18-20, 2018 Paris, 
France.   
This Congress is a combined academic event of Vienna Uni-
versity of Technology, Sakarya University, Governors State 
University and The Association of Science, Education and 
Technology (TASET). 
The main aim of the ISTEC Conference is to bring together 
scholars, researchers, educators, students, professionals 
and other groups who are interested in science and techno-
logy to present their works in this academic platform.  All 
accepted papers will be published  in the Proceeding Book 
with ISBN and modified version of selected papers will be 
published in peer reviewed journals such as  TOJSAT. 

Also, conference proceedings 
will be submitted to indexation or publication the listening at 
SCOPUS. 

Full papers may be submitted to SCI journal with extra fee and peer review:    
• Revista De Chimie indexed in SCI (with additional fee) 
• Alternative Therapies indexed in SCI (with additional fee) 
• Frenenius Environmental Bulletin indexed in SCI (with additional fee) 

Submission: You can submit your abstract through http://www.iste-c.net or email 
at: istecconferences@gmail.com 
For our all conferences please visit TASET at http://www.taset.net 
Read more: www.iste-c.net 
 

14.  ERC Advanced Grants 2018 - ruszył nabór wniosków  
Do 30 sierpnia 2018 r. można składać wnioski w ramach 
konkursu ERC Advanced Grants. Konkurs adresowany jest 
do przedstawicieli dowolnej dziedziny nauki, techniki  
i edukacji. Wnioski mogą składać osoby o dowolnej narodo-
wości oraz dowolnym wieku. Kluczowym kryterium przy 
ocenie złożonych wniosków jest doskonałość naukowa 
wnioskodawcy. Maksymalna kwota finansowania projektu wynosi 2,5 mln euro. Budżet 
konkursu wynosi 450 mln euro.  
Zgodnie z regulaminem konkursu zgłaszany projekt może trwać do 5 lat. European Rese-
ach Council precyzuje, jakie warunki powinien spełniać naukowiec składający wniosek  
w ramach ERC Advanced Grants: 

http://www.iste-c.net/
mailto:istecconferences@gmail.com
http://www.taset.net/
http://www.iste-c.net/
https://www.granty-na-badania.com/2018/05/erc-advanced-grants-2018-ruszy-nabor.html
https://www.granty-na-badania.com/2018/05/erc-advanced-grants-2018-ruszy-nabor.html


 

 

Kandydaci ubiegających się o granty „ERC Advanced Grant”, zwani głównymi badaczami, 
powinni być aktywnymi naukowcami, którzy mogą pochwalić się istotnymi osiągnięcia  
naukowymi zdobytymi w przeciągu ostatnich 10 lat kariery. Główni badacze powinni być 
naukowcami prowadzącymi własne badania, wykazującymi się wyjątkową oryginalnością  
i istotnym dorobkiem naukowym. Wymogi akademickie nie są brane pod uwagę w trakcie 
selekcji kandydatów. 
Instytucja naukowa, w której będzie realizowany projekt, powinna znajdować się w kraju 
członkowskim Unii Europejskiej lub kraju stowarzyszonym z programem Horyzont 2020. 
Wnioski składa się za pośrednictwem Participant Portal. Szczegółowe wymagania kon-
kursów organizowanych przez European Research Council można znaleźć w dokumencie 
ERC Work Programme 2018. 
Harmonogram naboru wniosków w European Research Council 2017/2018 

 

15.  Volkswagen Foundation Freigeist Fellowships for International    
Researchers in Germany, 2018 

        Application Deadline: October 12, 2018 
 
Volkswagen Foundation is offering fellowship for internati-
onal young researchers in all disciplines. Ten to fifteen fel-
lowships for researchers will be awarded per year. 
The Freigeist funding initiative provides an opportunity for 
outstandingly qualified, creative and independent early career researchers to conduct 
their own research. It aims to encourage exceptional research personalities to embark on 
visionary, risk-taking research projects at the intersections between established fields of 
research. 
The ‘Freigeist’ initiative builds upon the previous funding scheme for junior research 
groups and the Dilthey- and Schumpeter Fellowships which were terminated recently. 
Their doctorate must have been obtained not longer than five years previously (with re-
gard to the date of the defense relative to the deadline of the initiative). 
Scholarship Description: 
Course Level: Fellowships are available for pursuing research programme at the univer-
sity or research institution in Germany. 
Study Subject: The ‘Freigeist’ scheme is deliberately open to all disciplines and topics. 

• Number of Scholarships: Ten to fifteen fellowships will be awarded per year. 
• Nationality: All nationalities 
• Scholarship can be taken in Germany 

 
Read more: https://scholarship-fellowship.com/volkswagen-foundation-freigeist-fel-
lowships-in-germany/ 
 

http://europa.eu/about-eu/countries/index_en.htm
http://europa.eu/about-eu/countries/index_en.htm
https://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/calls/erc-2017-adg.html#c,topics=callIdentifier/t/ERC-2017-ADG/1/1/1/default-group&callStatus/t/Forthcoming/1/1/0/default-group&callStatus/t/Open/1/1/0/default-group&callStatus/t/Closed/1/1/0/default-group&+identifier/desc
https://erc.europa.eu/sites/default/files/document/file/ERC-Work-Programme-2018.pdf
http://www.granty-na-badania.com/2017/07/erc-harmonogram-naboru-wnioskow-20172018.html
https://scholarship-positions.com/category/international-phd-programmes/
https://scholarship-positions.com/category/international-phd-programmes/
https://scholarship-fellowship.com/volkswagen-foundation-freigeist-fellowships-in-germany/
https://scholarship-fellowship.com/volkswagen-foundation-freigeist-fellowships-in-germany/
https://scholarship-fellowship.com/volkswagen-foundation-freigeist-fellowships-in-germany/


 

 

16.  Od teorii do praktyki - konkurs na prace dyplomowe  
Do 30 listopada 2018 r. trwa nabór zgłoszeń w ramach 
konkursu „Od teorii do praktyki”. Konkurs „swissstan-
dards.pl. jest  skierowany do studentów polskich uczelni 
wyższych. Mile widziane są prace uwzględniające wzorce  
i zasady panujące na rynku szwajcarskim lub w firmach 
szwajcarskich działających w Polsce. Celem konkursu jest 
popularyzacja na polskim rynku takich szwajcarskich standardów jakości, jak w szczegól-
ności: dbałość o najwyższą jakość usług, dążenie do innowacji, troska o środowisko natu-
ralne, solidność wobec klientów i partnerów w obrocie gospodarczym, szacunek dla 
prawa, lojalność wobec pracowników.  
Do konkursu mogą zgłaszać się osoby, które w terminie do 31 lipca 2019 r. obronią pracę 
dyplomową. Zgodnie z regulaminem konkursu zgłoszenie pracy wymaga: 

• wskazania tematu pracy z  puli tematów (pula tematów dostępna jest na stronie 
internetowej organizatora konkursu) lub podanie własnego zgłaszanego tematu; 

• złożenia jednostronicowego zarysu koncepcyjnego zgłaszanej pracy. 

Zgodnie z regulaminem konkursu jego laureaci w danej dziedzinie otrzymają nagrodę 
w  postaci płatnego stażu w firmie partnerskiej patronującej tej dziedzinie lub nagrody 
rzeczowe. 
Szczegółowe informacje o konkursie można znaleźć w jego regulaminie, który dostępny 
jest na stronie internetowej organizatora.  Strona internetowa konkursu Od teorii do 
praktyki 
 

17.  IAU 2018 International Conference 
Online registration is open from April 1 to  November 4, 2018 

 
IAU believes that higher education institutions (HEIs) play an important role in the  
development of societies. Universities are educating tomorrow’s citizens, thought leaders, 
decision-makers, business leaders, innovators.  Through research, new knowledge is con-
stantly being generated.  Gearing education and research towards addressing societal 
needs and challenges will help define and develop the solutions that are to be imple-
mented to address the challenges the world faces today. 

https://www.granty-na-badania.com/2018/05/od-teorii-do-praktyki-konkurs-na-prace.html
http://www.odteoriidopraktyki.pl/tematy.php
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http://www.odteoriidopraktyki.pl/files/regulamin.pdf
http://www.odteoriidopraktyki.pl/files/regulamin.pdf
http://www.odteoriidopraktyki.pl/konkurs.php
http://www.odteoriidopraktyki.pl/konkurs.php
https://www.granty-na-badania.com/2018/05/od-teorii-do-praktyki-konkurs-na-prace.html


 

 

Higher education institutions engage with society and in a variety of ways.  Partnerships 
with civil society, the private sector, the local authorities and decision-makers or between 
HEIs take on numerous forms and shapes. The kind of partnership developed and the way 
it is managed impact on the ways in which universities contribute to the development of 
their societies, as do the national context, the type of institution they are and the specific 
challenges they face.  

By focusing the IAU 2018 International Conference on the theme Higher education part-
nerships for societal impact, the Association invites its members, the global higher edu-
cation communities, and their partners to reflect on and discuss their mandate and social 
responsibility, while presenting different forms of partnerships adopted around the 
world and for what societal impact. The conference will also be a venue to discuss the 
challenges and obstacles related to delivering on the third mission of universities. 

Read more: https://www.eiseverywhere.com/ehome/iau2018/558383/ 

https://www.eiseverywhere.com/ehome/iau2018/558383/
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