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1.   International Day (2019) 

W trakcie spotkania (18.03.2019r.) omó-
wiona została oferta studiów i praktyk  
w programie Erasmus+, przedstawiona 
przez pracowników Działu.  W organizację 
imprezy mającej charakter kulturowo-po-
znawczy włączyli się zagraniczni studenci 
studiujący w Politechnice, zarówno przy-

jeżdżający 
na wymianę Erasmus+ z Hiszpanii, Turcji, Portugalii, Gruzji 
jak i obcokrajowcy studiujący na pełnym toku studiów 
(Ukraińc y, Wietnamczycy). Chcąc przybliżyć "swój kawałek 
historii i tradycji" raczyli licznie przybyłych uczestników 
sporządzonymi przez siebie  potrawami, opowiastkami  
i śpiewem. Pracownicy Działu Współpracy Międzynarodo-
wej dziękują wszystkim za liczne przybycie i zaangażowa-

nie. przypominamy, że nabór na studia i praktyki Erasmus+ trwa do 29.03.2019 r. 
Fotorelacja: https://dwm.prz.edu.pl/aktualnosci/relacja-z-international-day-117.html 
Aktualności PRz: https://w.prz.edu.pl/uczelnia/aktualnosci/foto-erasmus-czeka-na-stu-
dentow-1225.html 

  

2. Przed wyjazdem do Chin 

Spotkanie informacyjne w sprawie wyjazdu na jedno-
semestralne studia do Chin spotkało się z dużym zain-
teresowaniem ze strony studentów. Było okazją do za-
dawania pytań o szczegóły związane z wyjazdem i sys-
temem zaliczeń w chińskiej uczelni. Z relacji studenta, 
który odbył studia w Huazhong University of Science 
and Technology w miejscowości Wuhan słuchacze do-
wiedzieli się o warunkach życia, kosztach związanych z utrzymaniem podczas pobytu  
i miejscach które warto odwiedzić.  
https://dwm.prz.edu.pl/studia-w-chinach/rekrutacja 
Przypominamy - nabór na semestr zimowy w Chinach trwa do 04.04. 2019 r. 
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3. Dni Nauki Polskiej w Grecji  

 

Organizowane przez NAWA we współpracy z Ambasadą RP w Atenach Dni Nauki Pol-
skiej w Grecji, które są elementem obchodów 100-lecia nawiązania relacji dyplomatycz-
nych między Polską i Grecją oraz elementem kampanii Re-
ady, Study, GO! Poland, odbyły się w stolicy Grecji - Ate-
nach.  Podczas prezentacji polskiej oferty edukacyjnej w Gre-

cji Politechnikę Rzeszowską reprezentowali Prodzie-
kan ds. nauki Wydziału 
Chemicznego dr hab. inż. 
Mirosław Tyrka, prof. 
PRz i mgr Jan Rybak pra-
cownik Działu Współpracy Międzynarodowej. 
 Polska delegacja w składzie 11 instytucji szkolnictwa wyż-
szego oraz przedstawiciel Federacji Stowarzyszeń Nau-
kowo-Technicznych Naczelnej Organizacji Technicznej, 

w ramach wydarzenia odbyła szereg zaplanowanych spo-
tkań w Atenach oraz Salonikach.  Pierwszy dzień rozpoczął 
się od spotkania w Ministerstwie Edukacji, Badań Nauko-
wych i Wyznań skąd polska delegacja udała się na wizyty 
do: University of Pireus, Hellenic Naval Academy oraz 

Athens University of Eco-
nomics and Business. Kolej-
nym punktem programu 
było spotkanie w Ambasadzie RP w Atenach z IKY (State 
Scholarships Foundation) oraz administratorem portalu 
"studyingreece". Na podkreślenie zasługują zwłaszcza 
dwa intensywne dni spę-
dzone na Uniwersytecie 

Arystotelesa w Salonikach, gdzie polska delegacja spotkała 
się z władzami oraz naukowcami tej uczelni . W Minister-
stwie Spraw Zagranicznych, polską delegację przyjął Wice-
minister Spraw Zagranicznych Markos Bolaris. Kolejne dni 



 

 

przeznaczone były na prezentacje i rozmowy z kandydatami na studia w Polsce na Na-
tional Kapodistrian University of Athens. Odbyły się również spotkania w Corallia Clu-
sters Initiative oraz z Grecką Izbą Techniczną. W Salonikach zorganizowano spotkania 
w Chemical Process Engineering Research Institute - CPERI, Information Technologies In-
stitute - ITI Centre for Research & Technology Hellas – CERTH, Central Macedonia Digital 
Innovation Hub on Agrofood, American College of Thessaloniki oraz z władzami Aristotle 
University of Thessaloniki. https://nawa.gov.pl/nawa/aktualnosci/926-dni-nauki-pol-
skiej-w-grecji-rozpoczete 

 

4. Delegacja z Azji 

W dniach 18-22 marca gościliśmy panią Nurtay Madina 
(specjalista od prawa handlowego), która miała wykłady, 
rozmowy i spotkania na Wydziale Zarządzania oraz pana 
Nurlana Abieva (specjalista w dziedzinie matematycznej 
analizy nieliniowej), który  był zaproszony przez Wydział 
Matematyki i Fizyki Stosowanej, gdzie również wygłaszał wykłady, brał udział w semina-
riach i spotkaniach. Więcej informacji: https://dwm.prz.edu.pl/aktualnosci/powiew-z-
azji-114.html 
 

5. Erasmus+ z Munzur Universitesi (Turcja) 

Delegacja z Munzur Universitesi, Tunceli (Turcja) odwie-
dziła naszą uczelnię w ramach programu ERASMUS+. 
https://www.munzur.edu.tr/ 
 

6. Staff Training Mobility w ramach programu 
Erasmus+ 

W dniach 18-22 marca nasz Dział gościł pracowników uczelni 
partnerskich w ramach programu Erasmus+ Staff Training 
Mobility Panią Nino Zhizhilashvili, kierownika Biura Mię-
dzynarodowego w Georgian Technical University, Gruzja 
oraz Panią  Assel Baidildayevę, kierownika Programów Mię-
dzynarodowych w Taraz State University, Kazachstan. Szko-
lenie poświęcone było w głównej mierze wymianie doświad-
czeń na temat opracowywania treści wniosków aplikacyjnych w programie Erasmus+ dla 
krajów spoza Unii Europejskiej oraz nowych pomysłów na wspólne projekty w ramach 
Akcji 2. https://dwm.prz.edu.pl/aktualnosci/staff-training-mobility-w-ramach-pro-
gramu-erasmus-118.html 
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7. Wizyta profesorów z Brazylii 

Profesorowie z naszej partnerskiej brazylijskiej uczelni 
Universidade Federal de Ouro Preto prof. Guilherme 
Jorge Brigolini Silvę oraz prof. Paulo Santos Assisa przy-
jechali do nas z gościnnymi wykładami w ramach programu 
Erasmus+, które przeprowadzili na Wydziałach Budowy 
Maszyn i Lotnictwa i Budownictwa Inżynierii Środowiska  
i Architektury. Spotkania te były doskonałą okazją do pod-
jęcia i zaplanowania dalszej współpracy naukowej, która m.in. dotyczyć będzie badań pró-
bek kompozytów z dodatkiem odpadów po stronie profesorów brazylijskich, a następnie 
przygotowanie wspólnej publikacji. Wizytę profesorów zakończyło spotkanie u prorek-
tora ds. współpracy międzynarodowej prof. dr hab. Grzegorza Ostasza.  
https://dwm.prz.edu.pl/aktualnosci/wizyta-profesorow-z-uczelni-brazylijskiej-
121.html 
 

 
 

8. Od Erasmusa do współpracy naukowo-badawczej 

Realizacja projektu Erasmus+ z krajami partnerskimi 
Brazylią, Gruzją i Ukrainą nabiera tempa. W roku aka-
demickim 2018/19 w jego ramach zrealizujemy łącznie 
19 mobilności, co warto podkreślić 17 z nich to wy-
miany pracowników dydaktycznych, dające możliwość 
nawiązania nowych partnerstw naukowo-badawczych. 
Dr hab. inż. Tomasz Ruman, prof. PRz z Zakładu Polimerów i Biopolimerów w dniach 4-8 
lutego odwiedził Universidade Federal de Ouro (UFOP) w Brazylii, gdzie przeprowadził 
cykl wykładów o tematyce obrazowania obiektów biologicznych. 
https://dwm.prz.edu.pl/aktualnosci/od-erasmusa-do-wspolpracy-naukowo-badawczej-
109.html 
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9. Delegacja z Narodowego Uniwersytetu Lotniczego w Kijowie 

Z wizytą na Politechnice Rze-
szowskiej przebywała delega-
cja z Narodowego Uniwersy-
tetu Lotniczego w Kijowie. Ce-
lem wizyty było omówienie dal-
szej współpracy naukowej  
i możliwości rozszerzenia jej na 
nowe dyscypliny w różnych 
dziedzinach transportu.  W de-
legacji ze strony ukraińskiej 
uczestniczyli: prof. Volodymyr Isaienko, rektor Narodowego Uniwersytetu Lotniczego  
w Kijowie, prof. Oleksandr Zaporozhets, prorektor ds. międzynarodowej współpracy  
i edukacji, prof. Serhii Ishchenko, kierownik Katedry Silników Lotniczych i Bezpieczeń 

 
stwa lotu w Instytucie Edukacji i Badań lotniczych, dr Anna Iakovlieva z Katedry Ekolo-
gii Narodowego Uniwersytetu Lotniczego w Kijowie.  Z delegacją z Ukrainy spotkali się 
prof. Tadeusz Markowski, rektor Politechniki Rzeszowskiej, prof. Grzegorz Ostasz, pro-
rektor ds. współpracy międzynarodowej, prof. Kazimierz Lejda, kierownik Katedry Silni-
ków Spalinowych i Transportu, Mieczysław Górak, dyrektor Ośrodka Kształcenia Lotni-
czego Politechniki Rzeszowskiej. Aktualności PRz: https://w.prz.edu.pl/uczelnia/aktual-
nosci/delegacja-z-narodowego-uniwersytetu-lotniczego-w-kijowie-1213.html 
 

10. EUROAVIA -  złoty medal na zawodach lotniczych w USA 

Gratulacje od DWM dla zwycięzców ! 
Studenci Politechniki Rzeszowskiej zdobyli złoty medal na pre-
stiżowych zawodach SAE Aero Design East 2019 w Stanach 
Zjednoczonych. To pierwsze w historii złoto dla Koła Nauko-
wego EUROAVIA Rzeszów, które zostało przyznane za prezen-
tację techniczną w kategorii mikro. Zawody odbyły się w Fort 
Worth w Teksasie i polegały na zaprojektowaniu, zoptymalizo-
waniu i zbudowaniu samolotów udźwigowych. Wzięła w nich udział rekordowa liczba 85 
drużyn z całego świata. Zmagania przebiegały w trzech kategoriach: micro, regular i ad-
vance. Drużyna Politechniki Rzeszowskiej wystartowała w dwóch pierwszych katego-
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riach. Formalności związane z wyjazdem studentów przygotował Dział Współpracy Mię-
dzynarodowej. https://w.prz.edu.pl/uczelnia/aktualnosci/studenci-politechniki-rze-
szowskiej-zdobyli-zloty-medal-na-zawodach-lotniczych-w-usa-1223.html 
 

11. ERA-NET Cofund MarTERA - nabór wniosków  

Do 29 marca 2019 r. trwa nabór wniosków wstępnych  
w ramach międzynarodowego programu ERA-NET Cofund 
MarTERA. W ramach konkursu można uzyskać środki na 
prowadzenie badań obejmujących zagadnienia z zakresu 
technologii morskich. Na dofinansowanie udziału polskich 
podmiotów w projektach wyłonionych w ramach konkursu 
NCBiR przeznaczyło budżet w wysokości 600 000 euro. 
Zgodnie z informacjami Narodowego Centrum Badań i Rozwoju do konkursu można zgła-
szać projekty, których tematyka dotyczy następujących zagadnień: 

 PA1: Environmentally friendly maritime technologies; 
 PA2: Development of novel materials and structures; 
 PA3: Sensors, automation, monitoring and observations; 
 PA4: Advanced manufacturing and production; 
 PA5: Safety and security. 

Szczegółowe informacje o konkursie można znaleźć na stronie internetowej NCBiR. 
 

12. Staże wakacyjne 2019 w USA dla studentów  

Trwa rekrutacja do programu wakacyjnych praktyk w renomo-
wanych amerykańskich firmach dla polskich studentów - 
Polish-American Internship Initiative. Aplikacje on-
line można składać do 29 marca 2019 r. Dzięki PAII 
wyróżniający się w nauce polscy studenci odbywają 
wakacyjne praktyki w USA, w uznanych amerykańskich korporacjach. Dostępna oferta 
stażowa to propozycja koncernu Emerson. Firma przyjmie 2 stażystów na stanowiska En-
gineering Intern oraz Business Intern. Poszukiwani są studenci minimum trzeciego roku 
studiów, którzy studiują na kierunkach technicznych (elektryka, mechanika) lub bizneso-
wych (zarządzanie, logistyka i pokrewnych). 
Więcej informacji oraz szczegółowa oferta staży pod adresem: www.paii.pl.  
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13. EY NextWave Data Science Challenge  

Do 31 marca 2019 r. trwa nabór zgłoszeń w ramach kon-
kursu dla studentów EY NextWave Data Science Challenge. 
Konkurs adresowany jest do studentów m.in. z Polski, któ-
rzy interesują się modelowaniem i analizą danych. Pula na-
gród w konkursie wynosi 15 000 dolarów. Od 1 kwietnia 
2019 r. osoby, które przesłały zgłoszenia, będą musiały wy-
konać zadanie przygotowane przez organizatorów. Zwycięzcy rywalizacji krajowej będą 
mieli możliwość odbycia płatnego stażu w zespole EY's Data Analytics. Troje najlepszych 
zwycięzców edycji krajowych otrzyma nagrody finansowe: 

 I miejsce - 8 000 dolarów; 
 II miejsce - 5 000 dolarów; 
 III miejsce - 2 000 dolarów. 

Osoby te zostaną także zaproszone do siedziby głównej EY w Nowym Jorku, aby spotkać 
się z zespołem kierowniczym firmy 

Strona internetowa konkursu EY NextWave Data Science Challenge 

 

14. Letnia Szkoła Wyszehradzka  

Do 31 marca 2019 r. trwa nabór zgłoszeń do 18. Letniej 
Szkoły Wyszehradzkiej, która odbędzie się w terminie 1-13 
lipca 2019 r. Celem dwutygodniowego szkolenia dla mło-
dych czeskich, węgierskich, polskich i słowackich stu-
dentów, jak również ich rówieśników z innych krajów 
Europy Środkowej i Wschodniej, jest budowanie więzi i przyjacielskich kontaktów, li-
kwidowanie wzajemnych stereotypów oraz pogłębianie wiedzy o kulturze, historii i pro-
blemach współczesnych. Motywem przewodnim jubileuszowej edycji będą hasła "krea-
cja", "innowacja" i "synergia". Kandydaci składają swoje aplikacje on-line na stronie 
www.visegradsummerschool.org.  
Program 18. edycji obejmie wykłady, dyskusje na temat bieżących wydarzeń politycz-
nych, kulturalnych i społecznych oraz warsztaty. Strona internetowa 18. Letniej Szkoły 
Wyszehradzkiej 
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15. Discover Europe - konkurs fotograficzny dla studentów  

Do 31 marca 2019 r. trwa nabór zgłoszeń w ramach 16. edy-
cji konkursu fotograficznego dla studentów pn. Discover Eu-
rope. Konkurs adresowany jest do studentów studiów stacjo-
narnych, zaocznych, wieczorowych, podyplomowych, dokto-
ranckich oraz uczniów szkół fotograficznych. Laureaci kon-
kursu otrzymają nagrody rzeczowe oraz vouchery na wy-
cieczki i sprzęt fotograficzny. Zgodnie z informacjami organizatorów nabór zgłoszeń  
w konkursie prowadzony jest w trzech kategoriach: 

 Citizen of Europe, której głównym tematem jesteśmy my – mieszkańcy Europy; 
 My Europe, my Home, czyli miejsca, które są dla nas najważniejsze; 
 Surprise me, Europe, czyli studium przypadku i zaskakujących chwil. 

Listę nagród, które zostaną przyznane w każdej kategorii, można znaleźć na stronie inter-
netowej organizatora. 
Szczegółowe informacje o konkursie można znaleźć w jego regulaminie, który dostępny 
jest na stronie internetowej organizatora. 
 

16. Granty National Geographic - nabór wniosków  

Do 10 kwietnia 2019 r. trwa nabór wniosków w ramach 
konkursu na granty National Geographic. Badacze z całego 
świata mogą otrzymać środki na odważne i przekraczające 
granice projekty. Wysokość pojedynczego grantu może wy-
nieść do 30 000 dolarów. Zgodnie z informacjami organi-
zatorów nabór wniosków prowadzony jest w trzech konkursach: 

 Early Career Grant - konkurs adresowany do początkujących naukowców, którzy 
muszą posiadać pewne doświadczenie w prowadzeniu badań. Aplikacja rozpatry-
wana jest w ciągu 2 miesięcy. Wysokość grantu wynosi zazwyczaj do 5 000 dola-
rów.  

 Exploration Grant - konkurs adresowany do doświadczonych liderów w zakresie 
ochrony przyrody, edukacji, badań, technologii i opowiadania historii (storytel-
ling). Wysokość grantu wynosi zazwyczaj do 30 000 dolarów. 

 Request for proposals - konkurs dotyczący projektów o tematyce priorytetowej 
dla National Geographic, m.in. dokumentowanie migracji ludzkich, odkrywanie po-
chodzenia ludzkiego w Azji i Afryce, odbudowa gatunków, ochrona dużych kotów, 
ekstremalne środowisko: himalajskie zmiany klimatyczne. 

Szczegółowe informacje o wymienionych powyżej konkursach można znaleźć na stronie 
internetowej National Geographic.  
 

https://www.granty-na-badania.com/2019/03/discover-europe-konkurs-fotograficzny.html
http://discovereurope.esn.pl/nagrody-1
http://discovereurope.esn.pl/nagrody-1
http://discovereurope.esn.pl/regulamin2018
http://discovereurope.esn.pl/regulamin2018
https://www.granty-na-badania.com/2019/03/granty-national-geographic-nabor.html
https://www.nationalgeographic.org/grants/grant-opportunities/
https://www.nationalgeographic.org/grants/grant-opportunities/
https://www.granty-na-badania.com/2019/03/discover-europe-konkurs-fotograficzny.html
https://www.granty-na-badania.com/2019/03/granty-national-geographic-nabor.html


 

 

17. VIII konkurs CORE na polsko-luksemburskie projekty  

Do 11 kwietnia 2019 r. trwa nabór wniosków w ramach 
VIII edycji konkursu CORE  na polsko-luksemburskie pro-
jekty badawcze. Nabór wniosków w Polsce prowadzony bę-
dzie przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju. Składać 
można bilateralne projekty realizowane przez jednostki  
z Polski i z Luksemburga. Zgodnie z informacjami organiza-
torów nabór wniosków prowadzony będzie w obrębie tematyki "Innovation in Services". 
Obejmuje on następujące zagadnienia: projektowanie usług dla biznesu, rozwój i działa-
nie systemów finansowych, bezpieczeństwo informacji, działanie sieci telekomunikacyj-
nych i multimediów. Szczegółowe informacje o konkursie CORE 2019 można znaleźć 
na jego stronie internetowej. 
Informacja o konkursie CORE 2019 na stronie NCBiR 
 
 

18. Fulbright Graduate Student Award 2020-2021  

Do 26 kwietnia 2019 r. trwa nabór wniosków w ramach 
konkursu Fulbright Graduate Student Award. Fulbright 
Graduate Student Award to stypendia dla Polaków zainte-
resowanych rozpoczęciem studiów drugiego i trzeciego 
stopnia w USA. Stypendium przyznawane jest na pierwszy 
rok studiów magisterskich, doktoranckich lub innych 
kończących się uzyskaniem dyplomu na poziomie graduate  
W roku akademickim 2020/2021 wysokość stypendium - przeznaczonego w pierwszej 
kolejności na koszty utrzymania stypendysty - nie może przekroczyć 47 000 dolarów. 
Stypendium może również obejmować: 

 Częściowe lub całkowite pokrycie kosztów czesnego i/lub opłat uczelnianych (za-
leżnie od dostępnych środków). 

 Pokrycie kosztów podróży stypendysty do/z USA. 
 Jednorazowy dodatek przeznaczony na pokrycie kosztów związanych z przepro-

wadzką stypendysty i zagospodarowaniem w USA. 
 Jednorazowy dodatek przeznaczony na pokrycie kosztów związanych z udziałem 

w konferencjach. 

Strona internetowa konkursu Fulbright Graduate Student Award 
 

https://www.granty-na-badania.com/2018/12/viii-konkurs-core-na-polsko.html
https://www.fnr.lu/funding-instruments/core/
https://www.ncbr.gov.pl/o-centrum/aktualnosci/szczegoly-aktualnosci/news/pollux-viii-53725/
https://www.granty-na-badania.com/2019/02/fulbright-graduate-student-award-2020.html
http://www.fulbright.edu.pl/graduate-student-award
https://www.granty-na-badania.com/2018/12/viii-konkurs-core-na-polsko.html
https://www.granty-na-badania.com/2019/02/fulbright-graduate-student-award-2020.html


 

 

19. ERA-CVD Cardiovascular Diseases - IV konkurs  

Do 29 kwietnia 2019 r. trwa nabór wniosków w ramach 
IV edycji konkursu w programie ERA-CVD Cardiovascular 
Diseases. W ramach konkursu można uzyskać środki na fi-
nansowanie międzynarodowych projektów badawczych 
dotyczących zagadnień z zakresu chorób sercowo-naczy-
niowych. Na dofinansowanie udziału polskich podmiotów Narodowe Centrum Badań  
i Rozwoju przeznaczyło 600 000 euro. W konkursie mogą brać udział międzynarodowe 
zespoły badawcze z następujących krajów: Austria, Belgia, Kanada, Estonia, Fran-
cja, Niemcy, Włochy, Łotwa, Norwegia, Polska, Rumunia, Słowacja, Hiszpania, Taj-
wan, Holandia, Turcja. 
Zgodnie z informacjami organizatorów zgłaszane projekty muszą dotyczyć następującej 
tematyki: 

 Interdisciplinary approach, e.g. integrating biomedicine, physics, chemistry, ma-
thematics, informatics, systems biology and clinical medicine for the development 
of the applications; 

 Research on sex/gender differences in order to give further mechanistic insights 
into the development of the disease, its progression and to identify difference in 
treatment responses; 

 Translational research: from pre-clinical up to phase 1. 

Szczegółowe informacje o konkursie można znaleźć na stronie internetowej NCBiR oraz 
na stronie internetowej ERA-CVD Cardiovascular Diseases. 
 
 

20. NAWA: Promocja Języka Polskiego  

Do 30 kwietnia 2019 r. trwa nabór wniosków w ramach 
programu Promocja Języka Polskiego. W ramach programu 
finansowane będą projekty, działania i inicjatywy realizo-
wane w Polsce lub za granicą służące rozpowszechnianiu ję-
zyka polskiego jako obcego, wzmocnieniu jakości jego nau-
czania i skierowane do szerszego grona odbiorców. Maksy-
malny budżet projektu wynosi 60 000 zł. Po zakończeniu naboru w dniu 1 maja 2019 r. 
otwarty zostanie kolejny nabór z terminem składania wniosków do dnia 30 września 
2019 r. Szczegółowe informacje o konkursie można znaleźć w jego regulaminie, który 
dostępny jest na stronie internetowej organizatora. 
Strona internetowa programu Promocja Języka Polskiego 
 

https://www.granty-na-badania.com/2019/01/era-cvd-cardiovascular-diseases-iv.html
https://www.ncbr.gov.pl/o-centrum/aktualnosci/szczegoly-aktualnosci/news/otwarcie-naboru-wnioskow-w-4-konkursie-w-ramach-era-cvd-cardiovascular-diseases-54113/
https://www.era-cvd.eu/388.php
https://www.granty-na-badania.com/2019/03/nawa-promocja-jezyka-polskiego.html
https://nawa.gov.pl/images/users/630/PROMOCJA/Regulamin_PROMOCJA_JEZYKA_POLSKIEGO-FINAL.pdf
https://nawa.gov.pl/images/users/630/PROMOCJA/Regulamin_PROMOCJA_JEZYKA_POLSKIEGO-FINAL.pdf
https://nawa.gov.pl/jezyk-polski/promocja-jezyka-polskiego/o-programie
https://www.granty-na-badania.com/2019/03/nawa-promocja-jezyka-polskiego.html
https://www.granty-na-badania.com/2019/01/era-cvd-cardiovascular-diseases-iv.html


 

 

21. FWPN: Stypendia dziennikarskie  

Do 30 kwietnia 2019 r. trwa nabór wniosków w ramach 
konkursu na stypendia dziennikarskie, którego organizato-
rem jest Fundacja Współpracy Polsko-Niemieckiej. Celem 
konkursu jest wsparcie dziennikarzy, których praca przy-
czynia się do podnoszenia jakości relacji polsko-niemiec-
kich, a także otwiera Polaków i Niemców na nowe wyzwania 
europejskie. Maksymalna wysokość stypendium wynosi 2 500 euro. 
Zgodnie z informacjami organizatorów konkursu skierowany jest do dziennikarzy z obu 
krajów, którzy przygotowują artykuły lub reportaże (prasowe, radiowe, telewizyjne), fo-
toreportaże bądź publikacje internetowe (np. blogi dziennikarskie), a także książki doty-
czące: 

 nowych wyzwań dla współpracy polsko-niemieckiej w zmieniającej się sytuacji 
polityczno-społecznej w Europie i na świecie; 

 funkcjonowania społeczeństwa obywatelskiego w Europie; 
 codzienności współpracy w obszarach przygranicznych; 
 ekologii, także w kontekście europejskiej polityki energetycznej 

Dofinansowanie może pokryć koszty kwerendy do artykułu lub reportażu (prasowego, 
radiowego, telewizyjnego), fotoreportażu, bądź publikacji internetowej, a także książki – 
w Polsce, Niemczech lub w krajach sąsiednich. 
Strona internetowa konkursu na stypendia dziennikarskie   
 

22. NAWA: Program Stypendialny im. Ignacego Łukasiewicza  

Do 30 kwietnia 2019 r. trwa nabór zgłoszeń w ramach 
Programu Stypendialnego im. Ignacego Łukasiewicza, 
którego organizatorem jest Narodowa Agencja Wymiany 
Akademickiej. Program umożliwia osobom z wybranych 
krajów odbycie bezpłatnych studiów II stopnia na uczel-
niach nadzorowanych przez MNiSW w obszarze nauk 
nauk inżynieryjno-technicznych, nauk rolniczych oraz nauk ścisłych i przyrodniczych. 
Miesięczna wysokość stypendium wynosi 1 500 zł. Program im. Ignacego Łukasiewicza 
skierowany jest cudzoziemców z następujących krajów: Angola, Etiopia, Filipiny, In-
die, Indonezja, Kenia, Kolumbia, Liban,Meksyk, Mjanma, Nigeria, Palestyna, Peru, RPA, 
Senegal, Tanzania, Uganda, Wietnam. 
O stypendium mogą ubiegać się osoby, które: 

 są absolwentami studiów I stopnia (studia ukończone nie wcześniej niż w 2016  
roku) lub studentami ostatniego roku studiów I stopnia w roku akademickim 
2018/2019 prowadzonych w dziedzinie nauk inżynieryjno-technicznych, nauk 
rolniczych oraz nauk ścisłych i przyrodniczych; 

https://www.granty-na-badania.com/2019/03/fwpn-stypendia-dziennikarskie.html
http://fwpn.org.pl/wnioski/stypendia-i-biezace-konkursy/stypendia-dziennikarskie-konkurs-fundacji-wspolpracy-polsko-niemieckiej-tZrp5h
https://www.granty-na-badania.com/2019/03/nawa-program-stypendialny-im-ignacego.html
https://www.granty-na-badania.com/2019/03/fwpn-stypendia-dziennikarskie.html
https://www.granty-na-badania.com/2019/03/nawa-program-stypendialny-im-ignacego.html


 

 

 nie posiadają dyplomu magistra lub magistra inżyniera; 
 posiadają certyfikat potwierdzający znajomość języka angielskiego co najmniej na 

poziomie B2; 
 nie są absolwentami ani studentami polskich uczelni. 

Szczegółowe informacje o konkursie można znaleźć w jego regulaminie, który dostępny 
jest na stronie internetowej organizatora. 
Strona internetowa Programu Stypendialnego im. Ignacego Łukasiewicza 
 

23. Program stypendialny im. Stefana Banacha 2019/2020  

Do 30 kwietnia 2019 r. trwa nabór zgłoszeń w ramach 
programu stypendialnego im. Stefana Banacha na rok aka-
demicki 2019/2020. Program skierowany jest do jest do 
obywateli krajów Białoruś, Ukraina, Armenia, Azerbej-
dżan, Gruzja, Mołdawia, Kazachstan, Kirgistan, Uzbeki-
stan, Tadżykistan, Turkmenistan, a także państw Bał-
kanów Zachodnich: Albania, Bośnia i Hercegowina, Czarnogóra, Kosowo, Macedo-
nia i Serbia, którzy chcą podjąć studia II stopnia w uczelniach nadzorowanych przez 
MNiSW w obszarze nauk ścisłych, przyrodniczych, technicznych,  rolniczych leśnych i we-
terynaryjnych. W obecnym naborze budżet programu wynosi 4 970 750 zł. 
Miesięczna stawka stypendium wynosi 1 500 zł. Szczegółowe informacje o konkursie 
można znaleźć w jego regulaminie, który dostępny jest na stronie internetowej organiza-
tora. 
Strona internetowa programu stypendialnego im. Stefana Banacha 2019/2020 
 

24. NAWA: Promocja Zagraniczna II edycja  

Do 16 maja 2019 r. trwa nabór zgłoszeń w ramach drugiej 
edycji programu Promocja Zagraniczna, którego organiza-
torem jest Narodowa Agencja Wymiany Akademickiej.  
W obecnej edycji konkurs Promocja Zagraniczna łączy w so-
bie dwa konkursy: Nowoczesna Promocja Zagraniczna oraz 
International Alumni. Zgodnie z informacjami NAWA bu-
dżet naboru wynosi 6,5 mln zł. Pojedynczy projekt może otrzymać finansowanie do 100 
000 zł. W przypadku projektów partnerskich kwota finansowania – w zależności od 
liczby partnerów – może wynosić maksymalnie 300 000 zł. Szczegółowe informacje  
o konkursie można znaleźć w jego regulaminie, który dostępny jest na stronie interneto-
wej organizatora. 
Strona internetowa programu Promocja Zagraniczna 

https://nawa.gov.pl/images/Lukasiewicz/2019/REGULAMIN-Programu-stypendialnego-im.-I.-Lukasiewicza-2019.pdf
https://nawa.gov.pl/images/Lukasiewicz/2019/REGULAMIN-Programu-stypendialnego-im.-I.-Lukasiewicza-2019.pdf
https://nawa.gov.pl/nawa/aktualnosci/897-v-edycja-programu-im-ignacego-lukasiewicza-ogloszona
https://www.granty-na-badania.com/2019/03/program-stypendialny-im-stefana-banacha.html
https://nawa.gov.pl/images/Banach/2019/REGULAMIN-Programu-stypendialnego-im.-S-Banacha-2019.pdf
https://nawa.gov.pl/images/Banach/2019/REGULAMIN-Programu-stypendialnego-im.-S-Banacha-2019.pdf
https://nawa.gov.pl/nawa/aktualnosci/894-nabor-w-programie-im-banacha-otwarty
https://www.granty-na-badania.com/2019/03/nawa-promocja-zagraniczna-ii-edycja.html
https://nawa.gov.pl/images/Nowoczesna-Promocja-2019/Regulamin-Programu.pdf
https://nawa.gov.pl/images/Nowoczesna-Promocja-2019/Regulamin-Programu.pdf
https://nawa.gov.pl/nawa/aktualnosci/896-zapraszamy-do-aplikowania-w-ii-edycji-programu-promocja-zagraniczna
https://www.granty-na-badania.com/2019/03/program-stypendialny-im-stefana-banacha.html
https://www.granty-na-badania.com/2019/03/nawa-promocja-zagraniczna-ii-edycja.html


 

 

25. NAWA: Akademickie Partnerstwa Międzynarodowe (II edycja)  

Do 30 maja 2019 r. trwa nabór zgłoszeń w ramach II edy-
cji programu Akademickie Partnerstwa Międzynarodowe. 
Celem programu jest wypracowanie trwałych rozwiązań 
w zakresie współpracy naukowej, wdrożeniowej i dydak-
tycznej realizowanej w ramach międzynarodowych part-
nerstw akademickich. Zgodnie z informacjami organizato-
rów w projekcie uprawnione są działania podejmowane w ramach międzynarodowej 
współpracy instytucjonalnej w obszarze badań naukowych, działalności wdrożeniowej 
lub kształcenia i mogą obejmować m.in. następujące zagadnienia: 

 opracowanie publikacji o zasięgu międzynarodowym; 
 opracowanie i złożenie wniosków grantowych; 
 organizacja międzynarodowych konferencji, seminariów; 
 opracowanie nowoczesnych materiałów dydaktycznych, które znajdą zastosowa-

nie w instytucjach biorących udział w projekcie; 
 rozwój lub przygotowanie nowych narzędzi i metod kształcenia; 
 udział w stażach; 
 wymiana studentów oraz pracowników; 
 wsparcie procesów recenzyjnych w przewodach doktorskich, habilitacyjnych  

i profesorskich; 
 prowadzenie badań naukowych we współpracy z przedsiębiorcami pod warun-

kiem nieprzekazywania środków do przedsiębiorstw; 
 rozwój zarządzania jakością, w tym wewnętrznych systemów zapewniania jakości 

kształcenia, badań, administracji; 
 prowadzenie prac badawczo – rozwojowych w wymiarze międzynarodowym; 
 przygotowanie strategii upowszechniania efektów badań prowadzonych przez 

pracowników uczelni; 
 nawiązywanie współpracy z zagranicznymi przedsiębiorcami mające na celu do-

stosowanie oferty edukacyjnej uczelni do potrzeb rynkowych. 

Szczegółowe informacje o konkursie można znaleźć w jego regulaminie, który dostępny 
jest na stronie internetowej organizatora. 
Strona internetowa programu Akademickie Partnerstwa Międzynarodowe 
 

26. Opus 17, Preludium 17, Mozart 1 - nabór wniosków  

Do 17 czerwca 2019 r. trwa nabór wniosków w ramach 
konkursów Opus 17 i Preludium 17. W trybie ciągłym uru-
chomiony został także nabór wniosków w konkursie Mo-
zart 1. Organizatorem konkursów jest Narodowe Centrum 
Nauki. Łączny budżet otwartych konkursów wynosi 335,5 
mln zł. 

https://www.granty-na-badania.com/2019/03/nawa-akademickie-partnerstwa.html
https://nawa.gov.pl/instytucje/akademickie-partnerstwa-miedzynarodowe/regulamin
https://nawa.gov.pl/instytucje/akademickie-partnerstwa-miedzynarodowe/regulamin
https://nawa.gov.pl/nawa/aktualnosci/915-nawa-po-raz-kolejny-wesprze-miedzynarodowe-partnerstwa-akademickiej
https://www.granty-na-badania.com/2019/03/opus-17-preludium-17-mozart-1-nabor.html
https://www.granty-na-badania.com/2019/03/opus-17-preludium-17-mozart-1-nabor.html
https://www.granty-na-badania.com/2019/03/nawa-akademickie-partnerstwa.html


 

 

Narodowe Centrum Nauki ogłosiło konkursy na projekty badawcze w ramach badań pod-
stawowych OPUS 17 i PRELUDIUM 17 w odświeżonej formule oraz nowy międzynaro-
dowy konkurs MOZART, realizowany we współpracy z agencją Austrian Science Fund 
(FWF). Łącznie do zdobycia jest 335,5 mln zł. 
W konkursie OPUS o finansowanie projektów badawczych mogą ubiegać się wszyscy 
uczeni, niezależnie od etapu kariery naukowej., W PRELUDIUM szansę na grant mają 
osoby nieposiadające jeszcze stopnia naukowego doktora, zaś MOZART daje możliwość 
pozyskania środków na polsko-austriackie projekty badawcze zespołom partnerskim 
z obu krajów. 
Wnioski w konkursach OPUS 17 i PRELUDIUM 17 ogłoszonych przez Narodowe Centrum 
Nauki należy składać w formie elektronicznej, za pośrednictwem systemu ZSUN/OSF 
(https://osf.opi.org.pl). Termin składania wniosków upływa 17 czerwca 2019 r., wyniki 
będą znane nie później niż w grudniu 2019 r. Wnioski będą oceniane w dwuetapowej pro-
cedurze przez Zespoły Ekspertów NCN, składające się z wybitnych naukowców specjali-
zujących się w danej dziedzinie, przy wsparciu ekspertów zewnętrznych, w tym również 
zagranicznych.  Z treścią ogłoszenia konkursowego można zapoznać się na stronie NCN. 
 

27. M-ERA - nabór wniosków 2019  

Do 18 czerwca 2019 r. trwa nabór wniosków w ramach 
konkursu M-ERA, ramach którego można uzyskać środki na 
międzynarodowe projekty badawcze dotyczące technologii 
materiałowych. Na dofinansowanie udziału polskich pod-
miotów w projektach wyłonionych w ramach konkursu 
NCN przeznaczyło budżet w wysokości 500 000 euro. 
Zgodnie z informacjami Narodowego Centrum Badań i Nauki do konkursu można składać 
projekty, które dotyczą następującej tematyki: 

 Modeling for materials engineering and processing; 
 Innovative surfaces, coatings and interfaces; 
 High performance composites; 
 Functional materials; 
 New strategies for advanced material-based technologies in health applications; 
 Materials for additive manufacturing. 

Szczegółowe informacje o konkursie można znaleźć na stronie internetowej NCN oraz na 
stronie internetowej M.era-Net. 

https://osf.opi.org.pl/
https://ncn.gov.pl/aktualnosci/2019-03-15-ogloszenie-opus17-preludium17-mozart
https://www.granty-na-badania.com/2019/03/m-era-nabor-wnioskow-2019.html
https://ncn.gov.pl/aktualnosci/2019-03-19-m-era-net-ogloszenie-konkursu
https://m-era.net/joint-calls/joint-call-2018
https://www.granty-na-badania.com/2019/03/m-era-nabor-wnioskow-2019.html

