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1. Welcome Days for ERASMUS - STUDENTS 
21 lutego nowa grupa studentów z programu ERSMUS  zo-
stała powitana na naszej uczelni. W semestrze letnim studia 
podejmie 18 nowych studentów z Portugalii, Turcji i Gruzji, 
którzy zostali przyjęci na Wydziały: Budowy Maszyn i Lot-
nictwa, Budownictwa Inżynierii Środowiska  
i Architektury, Elektrotechniki i Informatyki oraz Zarządzania. Nasz dział wspólnie z ESN 
Politechnika Rzeszowska przygotował Welcome Days, które pozwolą studentom zapo-
znać się z naszą uczelnią oraz miastem. Studentów powitał prorektor ds. współpracy mię-
dzynarodowej, prof. dr hab. Grzegorz Ostasz, życząc nowoprzybyłym gościom wielu stu-
denckich sukcesów oraz wielu miłych chwil w naszym mieście. 
https://dwm.prz.edu.pl/aktualnosci/nowi-studenci-erasmus-103.html 
 

Fot.: B. Motyka i A. Surowiec 
W dniu 25 lutego na zaproszenie Prezydenta Miasta studenci rozpoczynający jednoseme-
stralne studia w ramach programu ERASMUS+ na Politechnice Rzeszowskiej zostali przy-
witani w Ratuszu. W spotkaniu uczestniczył również prof. Orlando David Henrique dos 
Santos z uczelni partnerskiej UFOP - Universidade Federal de Ouro Preto (Brazylia). 
 

 

Fot.: A. Surowiec  
 

https://dwm.prz.edu.pl/aktualnosci/nowi-studenci-erasmus-103.html
https://www.facebook.com/minhaUFOP/?__tn__=K-R&eid=ARDpRJ63JKgX7ZFqjgs66GtrIa6mI9Rhe8UMs-dNACUb46ij6WSS4UQoQkwI00soHElAUhOjCrZyelcN&fref=mentions&__xts__%5B0%5D=68.ARA1poeAgbJ6FekB64yhrK7Cb7w2RAFqX9VM38GXdZYdPiR4yHXbNqarFkLW8dX4kwuFhkmf0FrOdDLBoNLp87VDH_Ep0VAK3CyQkIu3URlhuLxop6KkwCUqjT8Xkq60cDM6cEMuIhMTrGY-6S3miuKdJH3fCy5mu3CdDzGTt5DkX-AHn1PgYYVxl1lo5Dovc9zRahbD99j4Tp8BQdsamOul5e3hcZgBr12PprptJzNaux8OZmOozV3kh1xug0777d6r7Zo3wEPoCYP7mYacgnyKb-JbqvZkbQHBIcp4SVi6-FDUcKLunVK8y9vJrc71t1H6mWZDdxSr9e0PSKj0dq_CIg


 

 

2. Semestr w Chinach 

Zapraszamy studentów Politechniki Rzeszowskiej do sko-
rzystania z możliwości odbycia jednosemestralnych stu-
diów w Chinach w renomowanej uczelni HUAZNHONG 
UNIVERSITY OF SCIENCE  AND TECHNOLOGY  
w mieście WUHAN. Rekrutacja na wyjazd w semestrze zi-
mowym 2019/2020 trwa do 26 marca 2019 r. Wnioski na-
leży kierować do Prorektora ds. Współpracy Międzynarodowej i składać w pokoju 215, 
budynek "V". Wzór wniosku do pobrania. Informacje dotyczące warunków i zasad odby-
wania studiów udzielane będą w dniach od 14 do 26 marca 2019 roku w Dziale Współ-
pracy Międzynarodowej, pokój 215 lub 213, budynek "V" lub telefonicznie pod numerem 
+48 17 7432505. Spotkanie informacyjne odbędzie się 14 marca 2019 r,  
w sali P-24, o godz. 11:30. 

3. Staże naukowe w University of Toronto  
Do 28 lutego 2019 r. trwa nabór wniosków w ramach kon-
kursu na krótkoterminowe staże naukowe na rok akade-
micki 2019/2020 na Polonistyce na Wydziale Języków i Li-
teratur Słowiańskich na Uniwersytecie Torontońskim. 
Oferta skierowana jest do młodych naukowców - studentów 
studiów doktoranckich i magisterskich uzupełniających - zainteresowanych prowadze-
niem badań w Ameryce Północnej. W ramach przyznanego stypendium możliwe jest zre-
alizowanie stażu naukowego trwającego 12 lub 24 tygodnie. Wizyta może odbyć się  
w terminach od połowy września 2019 r. do połowy maja 2020 r.  W ramach stypendium 
pokrywane są koszty utrzymania i opłaty uniwersyteckie, ubezpieczenie zdrowotne. Wy-
sokość stypendium uzależniona jest od długości pobytu. Przy ocenie złożonych wniosków 
pod uwagę brane będą przede wszystkim założenia projektów badawczych, które kandy-
daci chcieliby zrealizować na University of Toronto oraz ich kompatybilność z działalno-
ścią Programu Języka Polskiego i Literatury Polskiej na University of Toronto. Strona in-
ternetowa konkursu na staże naukowe dla humanistów w University of Toronto 
 

4. NAWA: Program Lektorzy  
Do 28 lutego 2019 r. trwa nabór zgłoszeń do Programu 
Lektorzy. Celem programu jest nauczanie i promocja języka 
polskiego i kultury polskiej za granicą poprzez kierowanie 
lektorów języka polskiego jako obcego do zagranicznych 
ośrodków akademickich prowadzących lektoraty języka 
polskiego w roku akademickim 2019/2020. Szczegółowe 
informacje o konkursie można znaleźć w jego regulaminie, który dostępny jest na stronie 
internetowej organizatora. Strona internetowa Programu Lektorzy 

https://dwm.prz.edu.pl/do-pobrania/student/dokumenty-chiny-3.html
https://www.granty-na-badania.com/2019/01/staze-naukowe-dla-humanistow-w.html
http://www.sgs.utoronto.ca/prospectivestudents/Pages/International-Visiting-Graduate-Students.aspx
http://www.sgs.utoronto.ca/prospectivestudents/Pages/International-Visiting-Graduate-Students.aspx
https://www.granty-na-badania.com/2019/01/nawa-program-lektorzy.html
https://nawa.gov.pl/images/users/629/Regulamin-Programu-Lektorzy-2019-20.pdf
https://nawa.gov.pl/images/users/629/Regulamin-Programu-Lektorzy-2019-20.pdf
https://nawa.gov.pl/nawa/aktualnosci/528-ii-nabor-w-programie-lektorzy
https://www.granty-na-badania.com/2019/01/staze-naukowe-dla-humanistow-w.html
https://www.granty-na-badania.com/2019/01/nawa-program-lektorzy.html


 

 

5. 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 uzyskanie stypendium pobytowego  
w Wiedniu dla tłumaczy pracujących nad tłumaczeniem 
książki z dziedziny nauk humanistycznych lub społecznych. 
Tematyka książki musi być ważna dla wymiany myśli mię-
dzy Wschodem i Zachodem Europy. Miesięczna wysokość stypendium wynosi 2 500 
euro. Zgodnie z informacjami organizatorów stypendium może trwać od trzech do sze-
ściu miesięcy. Stypendium musi być zrealizowane pomiędzy lipcem 2019 r.  
a czerwcem 2020 r. Organizatorem konkursu jest Institut für die Wissenschaften vom 
Menschen. Szczegółowe informacje o konkursie można znaleźć na stronie internetowej 
organizatora.  

6. Działania na rzecz środowiska akademickiego 2019   
Do  1 marca 2019 r. można składać wnioski w ramach kon-
kursu na realizację zadania publicznego: Organizowanie  
i animowanie działań na rzecz środowiska akademickiego. 
Na zadanie przeznaczono budżet w wysokości 1 mln zł. Po-
jedynczy projekt może mieć wartość od 10 000 zł do 50 
000 zł. Nabór wniosków prowadzi Ministerstwo Nauki  
i Szkolnictwa Wyższego. Zgodnie z wymogami MNiSW projekty powinny charakteryzo-
wać się szerokim zasięgiem społecznym i uwzględniać następujące cele: 

• działania na rzecz studenckiego ruchu naukowego i kół naukowych; 
• działania na rzecz zwiększania świadomości prawnej studentów i doktorantów  

w zakresie przepisów dotyczących nauki i szkolnictwa wyższego – w tym działania 
strażnicze; 

• działania związane z rozwojem mediów akademickich, ze szczególnym uwzględ-
nieniem programów poświęconych tematyce studiów lub badań naukowych; 

• działania na rzecz wyrównywania szans studentów i doktorantów  
z niepełnosprawnościami.  

Ogłoszenie o naborze wniosków na stronie MNiSW 
 

7. Stypendia im. Lane'a Kirklanda 2019/2020  
Do 1 marca 2019 r. trwa nabór wniosków w ramach kon-
kursu na stypendia im. Lane'a Kirklanda na przyjazd do Pol-
ski w roku akademickim 2019/2020. Program adresowany 
jest do posiadających wyższe wykształcenie młodych lide-
rów zainteresowanych rozwojem demokracji, gospodarki 
i społeczeństwa obywatelskiego w swoich krajach i w regio-
nie. W konkursie mogą brać udział kandydaci z Armenii, Azerbejdżanu, Białorusi, Gruzji, 

https://www.granty-na-badania.com/2018/11/stypendium-im-paula-celana.html
http://www.iwm.at/fellowships/celan/
http://www.iwm.at/fellowships/celan/
https://www.granty-na-badania.com/2019/02/organizowanie-i-animowanie-dziaan-na.html
https://www.gov.pl/web/nauka/ogloszenie-o-otwartym-konkursie-ofert-na-realizacje-w-2019-r-zadania-publicznego-pn-organizowanie-i-animowanie-dzialan-na-rzecz-srodowiska-akademickiego
https://www.granty-na-badania.com/2018/12/stypendia-im-lanea-kirklanda-20192020.html
https://www.granty-na-badania.com/2018/12/stypendia-im-lanea-kirklanda-20192020.html
https://www.granty-na-badania.com/2019/02/organizowanie-i-animowanie-dziaan-na.html
https://www.granty-na-badania.com/2018/11/stypendium-im-paula-celana.html


 

 

Kazachstanu, Kirgistanu, Mołdawii, Rosji i Ukrainy.  Miesięczna wysokość stypendium 
wynosi ok. 1 800 zł. Zgodnie z informacjami organizatorów realizacja programu odbywa 
się w ramach 2 semestrów studiów na polskich uczelniach oraz co najmniej 2-tygodnio-
wych staży zawodowych w instytucjach państwowych lub prywatnych. Szczegółowe in-
formacje o warunkach rekrutacji i realizacji programu można znaleźć na stronie interne-
towej organizatora konkursu. 
 

8. Stypendia rządu francuskiego na studia i doktoraty 2019/2020  
Do 7 marca 2019 r. mogą składać wnioski osoby, które są 
zainteresowane spędzeniem ostatniego roku studiów lub 
uzyskaniem polsko-francuskiego doktoratu we Francji. Ca-
łość zapewniana jest w ramach stypendiów rządu francu-
skiego. Oferta skierowana jest do młodych naukowców z 
wszystkich dziedzin nauki - z wyłączeniem medycyny. 
Stypendium przyznawane jest na okres od 1 do 10 miesięcy. Stypendysta otrzymuje na-
stępujące świadczenia: ok. 700 € (netto) za każdy miesiąc spędzony we Francji (wypłata 
na konto założone w banku we Francji); 
Strona francuska nie pokrywa kosztów podróży między Polską a Francją.  
Strona internetowa konkursu na stypendia rządu francuskiego dla studentów  
 
W ramach stypendium możliwe jest także uzyskanie wsparcia w zrobieniu polsko-fran-
cuskiego doktoratu - u dwóch promotorów równocześnie. Stypendium pokrywa pobyty 
we Francji trwające od 1 do 5 miesięcy w ciągu każdego roku akademickiego przez mak-
symalnie 3 lata studiów - lub maksymalnie 15 miesięcy na cały okres trwania studiów 
doktoranckich). Stypendysta otrzymuje następujące świadczenia: ok. 1 060 € (netto) za 
każdy miesiąc spędzony we Francji (wypłata na konto założone w banku we Francji); 
Strona internetowa konkurs na stypendia rządu francuskiego dla doktorantów 

9. Visegrad Scholarship Program  
Do 15 marca 2019 r. trwa nabór wniosków  
w ramach programu stypendialnego Międzynaro-
dowego Funduszu Wyszehradzkiego na studia ma-
gisterskie, podyplomowe i doktoranckie w krajach 
Grupy Wyszehradzkiej (Polska, Czechy, Słowacja i 
Węgry). Wysokość stypendium wynosi 2 300 
euro dla studenta na semestr oraz 1 500 euro dla jednostki na semestr. Program adre-
sowany jest do kandydatów z następujących krajów: Albania, Armenia, Azerbejdżan, Bia-
łoruś, Bośnia i Hercegowina, Czarnogóra, Gruzja, Kosowo, Macedonia, Mołdowa, Serbia, 
Ukraina. Stypendia Wyszehradzkie przyznawane są kandydatom realizującym Studia Eu-
ropejskie (Visegrad and European Studies) w państwowych szkołach wyższych lub insty-
tutach naukowych państw Grupy Wyszehradzkiej.  Strona internetowa Visegrad Scholars-
hip Program 

http://studytours.home.pl/kirkland2017/index.php/aktualnosci/konkursy/94-konkurs/245-ogloszenie
http://studytours.home.pl/kirkland2017/index.php/aktualnosci/konkursy/94-konkurs/245-ogloszenie
https://www.granty-na-badania.com/2018/09/stypendia-rzadu-francuskiego-na-studia.html
http://www.institutfrancais.pl/pl/stypendia-rzadu-francuskiego-bgf-master-2
http://www.institutfrancais.pl/pl/bgf-doktorat-cotutelle
https://www.granty-na-badania.com/2019/01/visegrad-scholarship-program.html
http://visegradfund.org/scholarships/visegrad-scholarship-program/
http://visegradfund.org/scholarships/visegrad-scholarship-program/
https://www.granty-na-badania.com/2019/01/visegrad-scholarship-program.html
https://www.granty-na-badania.com/2018/09/stypendia-rzadu-francuskiego-na-studia.html


 

 

10. Stypendia Wschodnie na studia w Polsce  
Do 15 marca 2019 r. trwa nabór zgłoszeń w ramach kon-
kursu na Stypendia Wschodnie dla kandydatów  
z Europy Wschodniej, Bałkanów, Kaukazu i Azji Środkowej. 
W ramach stypendiów pokrywane są koszty dwuletnich 
Studiów Wschodnich UW. Kandydaci do stypendium mogą 
pochodzić ze wszystkich krajów Europy Wschodniej, Bałka-
nów nienależących do Unii Europejskiej, Kaukazu  
i Azji Środkowej. Szczegółowe informacje o konkursie można znaleźć w regulaminie, 
który dostępny jest na stronie internetowej organizatora oraz z folderze informacyjnym. 
Strona internetowa konkursu na Stypendia Wschodnie 
 

11. Cornet - 27. konkurs  
Do 27 marca 2019 r. trwa nabór wniosków w ramach 27. 
edycji konkursu w ramach inicjatywy Cornet. Celem kon-
kursu jest udzielenie wsparcia na realizację międzynarodo-
wych projektów badawczych. Na dofinansowanie udziału 
polskich podmiotów w projektach wyłonionych w konkur-
sie Narodowe Centrum Badań i Rozwoju przeznaczy 750 
000 euro. Zakres tematyczny konkursu obejmuje badania na potrzeby konkretnych 
branż przemysłowych. W konkursie biorą udział następujące kraje: Austria, Belgia, Flan-
dria, Belgia  Walonia, Brazylia, Czechy, Holandia, Japonia; Kanada (Quebec); Niemcy; Peru; 
Polska; Szwajcaria. Strona internetowa 27. konkursu w ramach inicjatywy Cornet 
 

12. Nabór wniosków w Programie Stypendialnym dla Polonii 

Nabór wniosków w Programie stypendialnym dla Polonii 
jest prowadzony w terminie do 31 marca 2019 r. wyłącz-
nie w formie elektronicznej w systemie teleinformatycz-
nym NAWA, dostępnym pod adresem https://pro-
grams.nawa.gov.pl/login.  Program stypendialny dla Polo-
nii ma na celu umożliwienie młodzieży polskiego pochodzenia odbycie  studiów wyższych 
w Polsce oraz poprawę znajomości języka polskiego i poziomu kwalifikacji w środowisku 
polonijnym. Program  oferuje możliwość odbycia studiów pierwszego stopnia i jednoli-
tych studiów magisterskich oraz studiów drugiego stopnia w języku polskim w  uczel-
niach podległych MNiSW ze zwolnieniem z opłat za kształcenie oraz z comiesięcznym  sty-
pendium NAWA na pokrycie kosztów utrzymania w okresie kształcenia w Polsce. Ogło-
szenie o naborze wniosków znajduje się na stronie internetowej NAWA www.nawa.gov.pl 

https://www.granty-na-badania.com/2018/11/stypendia-wschodnie-na-studia-w-polsce.html
https://studium.uw.edu.pl/wp-content/uploads/2018/11/REGULAMIN-Studia-Wschodnie-2018.doc
https://studium.uw.edu.pl/wp-content/uploads/2018/11/REGULAMIN-Studia-Wschodnie-2018.doc
https://studium.uw.edu.pl/wp-content/uploads/2018/11/Stypendia-Wschodnie-PL-2019.pdf
https://studium.uw.edu.pl/event/nabor-kandydatur-na-stypendia-wschodnie/
https://www.granty-na-badania.com/2018/12/cornet-27-konkurs.html
https://www.ncbr.gov.pl/o-centrum/aktualnosci/szczegoly-aktualnosci/news/inicjatywa-cornet-otwarcie-naboru-wnioskow-w-27-konkursie-53655/
https://programs.nawa.gov.pl/login
https://programs.nawa.gov.pl/login
http://www.nawa.gov.pl/
https://www.granty-na-badania.com/2018/12/cornet-27-konkurs.html
https://studium.uw.edu.pl/wp-content/uploads/2018/11/Stypendia-Wschodnie-PL-2019.pdf
https://dwm.prz.edu.pl/thumb/S7MmVBX2wCGQxfNWddU3UwZjRvSF9caG1_UkZqeDM9dFlg,56/pl/news/2/101/1/LDVQNIxwIeQdlSEVqWFM,nawa_ready_stady_go-1.jpg


 

 

13. NAWA: Program stypendialny im. gen. Andersa  
Do 31 marca 2019 r. trwa nabór wniosków w ramach pro-
gramu stypendialnego dla Polonii im. gen. Andersa na stu-
dia I i II stopnia oraz jednolite studia magisterskie. Celem 
programu jest poprawa poziomu kwalifikacji i znajomości 
języka polskiego w środowiskach polonijnych poprzez 
stworzenie młodzieży polskiego pochodzenia możliwości 
odbycia studiów na warunkach stypendialnych na uczelniach w Polsce.  
Zgodnie z informacjami Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej o stypendia mogą 
ubiegać się osoby polskiego pochodzenia, będące obywatelami jednego z następujących 
państw: Albania, Armenia, Azerbejdżan, Białoruś, Bułgaria, Czechy, Chorwacja, Estonia,  
Gruzja, Kazachstan, Kirgistan, Litwa, Łotwa, Macedonia, Mołdawia, Rosja, Rumunia,  
Serbia, Słowacja, Tadżykistan, Turkmenistan, Ukraina, USA, Uzbekistan, Węgry, 
państw Ameryki Południowej, Ameryki Środkowej i Afryki.  
Szczegółowe informacje: https://nawa.gov.pl/nawa/aktualnosci/862-program-stypen-
dialny-dla-polonii-im-gen-wladyslawa-andersa-na-studia-i-stopnia-i-jednolite-studia-
magisterskie-oraz-studia-ii-stopnia 
 

14. Akcje Marii Skłodowskiej-Curie - RISE  
Do 2 kwietnia 2019 r. trwa nabór wniosków w ramach 
Działań Marii Skłodowskiej-Curie -MSCA-RISE-2018 na wy-
mianę pracowników zajmujących się badaniami  
i innowacjami. Budżet konkursu wynosi 80 mln  euro. 
Zgodnie z informacjami Krajowego Punktu Kontaktowego 
Programów Badawczych działania Maria Skłodowska-Cu-
rie RESEARCH AND INNOVATION STAFF EXCHANGE 
(RISE) to: 
Wymiana pracowników zajmujących się badaniami i innowacjami (naukowcy, w tym dok-
toranci oraz kadra zarządzająca, administracyjna i techniczna) pracującymi w różnych 
krajach i sektorach ma na celu wymianę wiedzy i pomysłów przynoszących nowe rozwiąza-
nia, produkty i usługi oraz przyczyniających się tak do rozwoju innowacji, jak i zaawanso-
wania poziomu europejskich badań oraz rozwoju kariery uczestniczących pracowników. Re-
alizacja projektu, oprócz działań badawczych i innowacyjnych, powinna obejmować także 
organizację szkoleń i konferencji. Unijne fundusze wspierają projekty wymiany międzysek-
torowej zarówno pomiędzy krajami członkowskimi i stowarzyszonymi, jak i z krajami trze-
cimi (ale nie w obrębie tego samego kraju); wymiany pracowników sektora akademickiego, 
ale tylko pomiędzy Europą i krajami trzecimi oraz kombinację obu powyższych możliwości. 
Szczegółowe informacje o MSCA-RISE można znaleźć na stronie internetowej organiza-
tora.  
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15. „Driving innovation in Europe’s universities”, 
The event, “Driving innovation in Europe’s universities”, will be held at Sorbonne 
University in Paris on 11-12 April. The early bird deadline is 28 February, after 
which regular fees will apply.  
EUA’s 2019 Annual Conference will focus on how universities can develop strategies to 
shape innovation today and in the future. Through plenary and breakout sessions of va-
rious formats, the conference will provide insight into the policies and practices that em-
power universities to be places where innovation and entrepreneurship thrive. 
EUA members are also invited to participate in the General Assembly on the morning of 
11 April. On this occasion, five new Board members and the next EUA President will be 
elected. University rectors, vice-chancellors and presidents of national rectors' conferen-
ces that are full EUA members are entitled to vote. The General Assembly agenda and fur-
ther documents will be posted in mid-March on the EUA website. 
A provisional programme and further information on the conference are available on the 
2019 EUA Annual Conference webpage. 

16. NAWA: Program im. Ulama  
Do 23 kwietnia 2019 r. trwa nabór wniosków w ramach 
pierwszej edycji konkursu w ramach programu im. Ulama, 
którego organizatorem jest Narodowa Agencja Wymiany 
Akademickiej. W ramach konkursu zagraniczni naukowcy 
mogą pozyskać środki na pobyty badawcze w Polsce. 
Zgodnie z informacjami organizatorów wnioski  
w konkursie może składać indywidualny naukowiec, który: 

• uzyskał stopień naukowy doktora w kraju innym niż Polska, 
• nie posiada polskiego obywatelstwa, 
• co najmniej od 2017 r. nie mieszkał, nie pracował ani nie studiował w Polsce. 

W ramach konkursu możliwe jest pozyskanie środków na przyjazdy naukowe, których 
celem jest: 

• odbycie pierwszego lub kolejnego stażu podoktorskiego, 
• prowadzenie badań naukowych, w tym we współpracy z polskimi naukowcami lub 

grupami badawczymi, 
• pozyskanie materiałów do badań lub publikacji naukowej, 
• prowadzenie zajęć dydaktycznych w ośrodku goszczącym. 

Jak informuje NAWA: 
pobyty zagranicznych naukowców w Polsce mogą trwać od 6 do 24 miesięcy, przy czym 
mogą w nich uczestniczyć członkowie najbliższej rodziny przyjeżdżającego do Polski nau-
kowca, a w przypadku udziału w programie osoby niepełnosprawnej – jej  opiekun. 
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Szczegółowe informacje o konkursie można znaleźć w jego regulaminie, który dostępny 
jest na stronie internetowej organizatora.  
Strona internetowa konkursu w ramach programu im. Ulama 

17. Fulbright Junior Research Award - stypendia w USA dla dokto-
rantów 

Do 10 czerwca 2019 r. można składać wnioski w ramach 
programu Junior Advanced Research Award, którego orga-
nizatorem jest Fundacja Fulbrighta. Konkurs adresowany 
jest doktorantów w polskich uczelniach i instytucjach nau-
kowych, którzy są w trakcie pisania rozprawy doktorskiej. 
Celem wyjazdu jest realizacja projektu badawczego w ame-
rykańskiej uczelni, instytucie badawczym lub organizacji pozarządowej. Stypendium 
może trwać od 6 do 9 miesięcy.  
Strona internetowa konkursu Fulbright Junior Advanced Research Award 
 

18. ISTEC – 2019 International Science and Technology Conference 
 The 10thInternational Science and Technology Conference (ISTEC)  is a combined 
academic event of Istanbul University-Cerrahpasa, Sa-
karya University, Governors State University and The 
Association of Science, Education and Technology 
(TASET). ISTEC 2019EUROPE  will be held in Prague, 
Czech Republic between July 03-05, 2019.ISTEC 
2019AMERICA  will be held in George Mason Univer-
sity, Fairfax, Virginia (Washington DC Area), USA 
between August 7-8, 2019. The main aim of the 
ISTEC Conference is to bring together scholars, rese-
archers, educators, students, professionals and other 
groups who are interested in science and technology 
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 pa-
pers will be published in peer reviewed journal TOJ-
SAT (www.tojsat.net). Submission: You can submit 
your abstract through: http://www.iste-c.net or email 
at: istecconferences@gmail.com For our all conferen-
ces please visit TASET at http://www.taset.net  
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