
 

 

 

Newsletter nr 2-3/2020 
Dział Współpracy Międzynarodowej Politechniki Rzeszowskiej 

al. Powstańców Warszawy 12, 35-959 Rzeszów tel. +48 17 743 2505 

Informacje dla osób podróżujących 
W związku z sytuacją epidemiologiczną w krajach azjatyckich, we Włoszech oraz  
w krajach o podwyższonym  ryzyku zachorowań jesteśmy zobowiązani do  przestrzegania 
wytycznych i zaleceń określonych w komunikatach publikowanych na stronach interne-
towych Światowej Organizacji Zdrowia (WHO), Głównego Inspektoratu Sanitarnego 
(GIS), Ministerstwa Zdrowia (MZ), Ministerstwa Spraw Zagranicznych (MSZ), Wojewódz-
kiej i Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Rzeszowie. 
 
Osobom, które w ostatnich dniach wróciły z krajów azjatyckich oraz Włoch, nawet jeżeli 
nie miały kontaktów z osobami chorymi, same czują się dobrze, czują się zdrowe stanow-
czo zalecamy ograniczenie aktywności społecznej przez 14 dni, monitoring stanu zdrowia 
i stały kontakt z Wojewódzką Stacją Sani-
tarno – Epidemiologiczną lub Powiatową 
Stacją Epidemiologiczną w Rzeszowie w ra-
zie zaobserwowania gorączki, kaszlu, dusz-
ności lub innych niepokojących dolegliwości 
układu oddechowego powiadomić o tym te-
lefonicznie stację sanitarno-epidemiolo-
giczną lub zgłosić się natychmiast do lekarza 
chorób zakaźnych.  W sytuacji podejrzenia zakażenia koronawirusem należy skontakto-
wać się z całodobową infolinią tel. 800 190 5902 uruchomioną przez Narodowy Fundusz 
Zdrowia. 
 
Podczas podróży należy zwracać uwagę na komunikaty lokalne,  przestrzeganie zasad hi-
gieny, częste mycie rąk, stosować się do działań profilaktycznych zalecanych przez Mini-
sterstwo Zdrowia i Głównego Inspektora Sanitarnego. 
 
Ministerstwo Spraw Zagranicznych rekomenduje rejestrowanie podróży w systemie Ody-
seusz. Zachęcamy do korzystania z niego wszystkich, którzy przebywają lub planują pobyt 

poza granicami Polski. W przypadku wystąpienia sytuacji nadzwyczajnych za granicą, MSZ 

będzie mógł podjąć z Państwem kontakt, udzielić niezbędnych informacji oraz pomocy poprzez 

właściwą placówkę dyplomatyczno-konsularną. System "Odyseusz" umożliwi również otrzy-

mywanie powiadomień o zagrożeniach w kraju podróży oraz innych informacji konsularnych.  

Więcej informacji: https://odyseusz.msz.gov.pl/ 

https://www.who.int/
https://gis.gov.pl/aktualnosci/informacja-dla-osob-podrozujacych-ulotki/
https://gis.gov.pl/aktualnosci/informacja-dla-osob-podrozujacych-ulotki/
https://www.gov.pl/web/zdrowie/informacja-dla-osob-powracajacych-z-polnocnych-wloch
https://www.gov.pl/web/tajlandia/koronawirus-2019-ncov2
https://wsse.rzeszow.pl/
https://wsse.rzeszow.pl/
https://odyseusz.msz.gov.pl/
https://dwm.prz.edu.pl/thumb/KsbjkdAzBeRVAOZzoFInZlNHgkIgMfOngpKwQ7aHN-c0Frd3dBbC8dfwo,56/pl/news/2/193/1/LDVQNIxwIeQdlSEVqWFM,cover-lotnisko-szyba-1140x520.jpg


 

 

1. Międzynarodowe spotkanie na PRz – Partnerstwa Strategiczne  

W dniach 17 i 18 lutego odbyło się w Poli-
technice Rzeszowskiej drugie międzynaro-
dowe spotkanie partnerów projektu, reali-
zowanego w ramach tzw. Partnerstw strate-
gicznych programu Erasmus+. W spotkaniu 
wzięli udział przedstawiciele Uniwersytetu 
w Stavanger, Uniwersytetu Technicznego  
w Kownie, Estońskiego Uniwersytetu Przy-
rodniczego, firmy Centoform a także osoby zaangażowane w realizację projektu ze strony 

Politechniki Rzeszowskiej: dr Roman Wdowik (koordy-
nator zadań PRz w projekcie), prof. Romana Śliwa, dr 
Marek Magdziak oraz dr Piotr Nazarko. 
Podczas spotkania z prof. G. Ostaszem  prorektorem ds. 
współpracy międzynarodowej przedstawiciele Kaunas 
University of Technology: Assoc. prof. dr. Kazimieras 
Juzėnas  i  Assoc. prof. dr. Regita Bendikienė rozmawiali 
o rozszerzeniu wymiany studenckiej w ramach pro-
gramu Erasmus+ na  kierunki studiów na WBMiL. 
Foto: archiwum DWM 

 

2. NAWA – otwarte nabory 2020  

 

 

Program KATAMARAN wesprze realizację wspólnych studiów II stopnia 
Celem głównym Programu jest wsparcie polskich uczelni w zakresie realizacji międzyna-
rodowych programów kształcenia na wspólnych studiach II stopnia prowadzących do 
uzyskania wspólnego dyplomu oraz zwiększenie mobilności studentów  
i kadry akademickiej. 
 
Poland My First Choice - studia II stopnia w Polsce! 
Program ma na celu zachęcenie zdolnej młodzieży z różnych stron świata do podejmowa-
nia studiów na najlepszych polskich uczelniach. 
 
 
 
Program Banacha  

https://nawa.gov.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=1423:program-katamaran-wesprze-realizacje-wspolnych-studiow-ii-stopnia-nabor-2020-otwarty&catid=26:aktualnosci&lang=pl
https://nawa.gov.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=1423:program-katamaran-wesprze-realizacje-wspolnych-studiow-ii-stopnia-nabor-2020-otwarty&catid=26:aktualnosci&lang=pl
file:///C:/Users/epta/Desktop/Poland%20My%20First%20Choice
https://nawa.gov.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=1412:zostan-stypendysta-nawa-z-programem-banacha-rozpoczynamy-kolejna-edycje-konkursu&catid=26:aktualnosci
https://dwm.prz.edu.pl/thumb/9EKn1ZR3QaARRNP2t7Jyt1Lxc_IV5Adg,56/pl/news/2/188/1/LDVQNIxwIeQdlSEVqWFM,dsc_3480_1.jpg


 

 

Program oferuje możliwość odbycia studiów II stopnia w trybie stacjonarnym w języku 
polskim lub angielskim w dziedzinie nauk: inżynieryjno-technicznych, rolniczych oraz 
nauk ścisłych i przyrodniczych w uczelniach publicznych i niepublicznych. 
 
Kandydaci na studia w Polsce! Sięgnijcie po stypendium im. gen. Andersa  
W tegorocznej edycji naboru o stypendium na studia I stopnia i jednolite studia magister-
skie oraz studia II stopnia może ubiegać się młodzież polskiego pochodzenia lub posiada-
jącą Kartę Polaka niezależnie od kraju pochodzenia i posiadanego obywatelstwa (z wyłą-
czeniem osób, które mają również obywatelstwo polskie). 
 
Program im. Stanisława Ulama – zapraszamy zagranicznych naukowców do Polski!  
Uczelnie i instytucje naukowe mogą zaprosić badaczy z całego świata, ze wszystkich dys-
cyplin naukowych 
 
Program im. prof. Franciszka Walczaka 

Celem programu jest wzmocnienie potencjału polskich jednostek naukowych i podmio-
tów leczniczych poprzez wsparcie mobilności międzynarodowej badaczy z obszaru kar-
diologii, kardiochirurgii, onkologii, alergologii, diabetologii, psychiatrii oraz chorób za-
kaźnych. 
 

3. Stypendia im. Lane’a Kirklanda w Polsce  

Fundacja Liderzy Przemian ogłosiła kolejną edycję otwar-
tego konkursu dla kandydatów z: Armenii, Azerbejdżanu, 
Białorusi, Gruzji, Kazachstanu, Kirgistanu, Mołdawii, 
Rosji, Tadżykistanu, Ukrainy i Uzbekistanu na stypendia 
im. Lane’a Kirklanda w Polsce w roku akademickim 
2020/2021. Program Stypendialny im. L. Kirklanda od 20 
lat wspiera indywidualny rozwój młodych, ambitnych  i ak-
tywnych obywateli państw Europy Wschodniej, Kaukazu 
Południowego i Azji Centralnej.  
Program, finansowany ze środków Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności oraz wspie-
rany finansowo przez Narodową Agencję Wymiany Akademickiej NAWA,  adresowany 
jest do posiadających wyższe wykształcenie młodych liderów i ekspertów zainteresowa-
nych rozwojem demokracji, gospodarki rynkowej i społeczeństwa obywatelskiego  
w swoich krajach i w regionie.     
Do składania wniosków zapraszamy kandydatów zdecydowanych po zakończeniu sty-
pendium wrócić do swojego kraju, by wdrażać tam przygotowany w ramach stypendium 
projekt i zdobytą wiedzę. Szczegółowe zasady dotyczące udziału  
w Programie Kirklanda znajdują się w Regulaminie Programu.  
Więcej informacji w załączonym ogłoszeniu oraz na stronie internetowej: Ogłoszenie PL,  
Ogłoszenie ENG, Ogłoszenie RU,  http://kirkland.edu.pl/kirkland2017/index.php/ 
  

https://nawa.gov.pl/nawa/aktualnosci/kandydaci-na-studia-w-polsce-siegnijcie-po-stypendium-im-gen-andersa
https://nawa.gov.pl/nawa/aktualnosci/kandydaci-na-studia-w-polsce-siegnijcie-po-stypendium-im-gen-andersa
https://nawa.gov.pl/nawa/aktualnosci/program-im-stanislawa-ulama-zapraszamy-zagranicznych-naukowcow-do-polski
https://nawa.gov.pl/nawa/aktualnosci/program-im-stanislawa-ulama-zapraszamy-zagranicznych-naukowcow-do-polski
https://nawa.gov.pl/programy-nawa/programy-nawa-alias/zakonczone/program-im-walczaka
https://nawa.gov.pl/images/users/629/PL-ogloszenie-KIRKLAND-2020.pdf
https://nawa.gov.pl/images/users/629/ENG-ogloszenie-KIRKLAND-2020.pdf
https://nawa.gov.pl/images/users/629/ENG-ogloszenie-KIRKLAND-2020.pdf
http://kirkland.edu.pl/kirkland2017/index.php/


 

 

4. Stypendium dla młodych naukowców na Uniwersytecie Torontoń-
skim  

Do 16 marca 2020 r. trwa nabór wnio-

sków. Polonistyka na Wydziale Języków 

i Literatur Słowiańskich na Uniwersytecie 

Torontońskim ogłasza nabór wniosków 

na krótkoterminowy staż naukowy. Uni-

wersytet swoją ofertę kieruje  do młodych 

naukowców zainteresowanych prowadze-

niem badań w Ameryce Północnej. Komisja stypendialna weźmie pod uwagę przede 

wszystkim założenia projektów badawczych, które kandydaci chcieliby zrealizować na 

tutejszym uniwersytecie, a także ich kompatybilność z działalnością Programu Języka 

Polskiego i Literatury Polskiej na Uniwersytecie Torontońskim. Kandydaci mogą składać 

wnioski na pobyt 6-, 12- lub 24-tygodniowy. Pobyt może odbyć się w terminach od po-

łowy września do połowy maja. Stypendium pokrywa koszty podróży w obie strony, 

koszty utrzymania, opłaty uniwersyteckie, w tym ubezpieczenie zdrowotne. Wysokość 

stypendium zależeć będzie od długości pobytu.  

 

5. Praca na Antarktydzie  

Termin zgłoszeń mija 8 marca 2020 r. 
Instytut Biochemii i Biofizyki Polskiej Akademii 
Nauk ogłosił nabór uczestników 45. wyprawy do 
Polskiej Stacji Antarktycznej im. H. Arctowskiego. 
Poszukiwani są m.in. kucharze, ekolodzy i operator 
pontonu.  Dostępny na stronie arctowski.pl formu-
larz zgłoszeniowy jest dostępny dla każdego, kto 
czuje się na siłach i spełnia wymogi, by wziąć udział 
w naukowej misji antarktycznej. Poszukiwani są 
m.in. kucharze (w tym pomoc kuchenna/admini-
strator części hotelowej), mechanicy, informatycy  
i elektronicy. Oprócz nich Instytut Biochemii i Biofizyki PAN poszukuje także operatora 
pontonu typu Zodiac, operator drona, a także obserwatorów - ekologicznego, ds. monito-
ringu morskiego i hydrologicznego. Wszyscy chętni muszą do wypełnionego formularza 
załączyć CV, list motywacyjny oraz kwestionariusz osobowy.  
 
 
 
 

https://nawa.gov.pl/images/Aktualnosci/2020/Stypendium-na-krotkoterminowy-stazUofT.pdf
https://nawa.gov.pl/images/Aktualnosci/2020/Stypendium-na-krotkoterminowy-stazUofT.pdf
https://next.gazeta.pl/next/0,114763.html?tag=Antarktyda
https://next.gazeta.pl/next/0,114763.html?tag=informatyka
https://next.gazeta.pl/next/0,114763.html?tag=polska+akademia+nauk
https://next.gazeta.pl/next/0,114763.html?tag=ekologia
http://gazetapraca.pl/gazetapraca/0,74861.html
http://gazetapraca.pl/gazetapraca/0,74866.html


 

 

6. RITA – przemiany w regionie 

670.000 zł.  WSPÓŁPRACA Z PARTNERAMI Z EUROPY WSCHODNIEJ, KAUKAZU I AZJI CEN-
TRALNEJ  
Celem programu jest wsparcie demokratycznych  
i systemowych przemian w krajach Europy Wschod-
niej, Kaukazu i Azji Centralnej poprzez dzielenie się 
polskim doświadczeniem w tym zakresie. Program 
wspiera partnerskie projekty polskich organizacji 
i ich partnerów z takich krajów jak: Armenia, Azer-
bejdżan, Białoruś, Gruzja, Kazachstan, Kirgistan, 
Mołdawia, Rosja, Tadżykistan, Ukraina i Uzbeki-
stan.  

Termin składania wniosków:   

16 marca 2020 r. | 15 października 2020 r.  

Źródło / Więcej informacji:   

https://programrita.org/nabory/2020 
 

 

7. Program Środowisko, Energia i Zmiany Klimatu – dofinansowanie 
projektów bilateralnych 

150.000 euro. WSPÓŁPRACA Z PARTNERAMI Z PAŃSTW EOG  
 
W ramach naboru można uzyskać dotacje na pro-
jekty mające na celu nawiązywanie i/lub wzmacnia-
nie kontaktów dwustronnych pomiędzy podmio-
tami z Polski i podmiotami z Państw-Darczyńców 
(Norwegia, Islandia, Liechtenstein). Efektem naboru 
powinno być przygotowanie dwustronnych projek-
tów partnerskich ubiegających się o dofinansowanie 
w naborach w ramach Programu Środowisko, Ener-
gia i Zmiana Klimatu. 

Termin składania wniosków: nabór ciągły do 30 wrze-
śnia 2020 lub wcześniejszego wyczerpania alokacji 

 

Źródło / Więcej informacji:    

http://www.nfosigw.gov.pl/oferta-finansownia/srodki-
norweskie/nabory/art,21,ogloszenie-i-naboru-wnio-
skow-o-dofinansowanie-projektow-bilateral-
nych.html#_ftn1 
http://www.eog.gov.pl/strony/skorzystaj-z-fundu-
szy/znajdz-partnera-z-panstw-darczyncow/ 

 

https://granty.pl/7147/
https://granty.pl/7147/
https://granty.pl/7147/
https://granty.pl/7147/
https://granty.pl/kalendarz/rita-przemiany-w-regionie/
https://granty.pl/kalendarz/rita-przemiany-w-regionie/
https://programrita.org/nabory/2020/
https://granty.pl/403934/
https://granty.pl/403934/
http://www.nfosigw.gov.pl/oferta-finansowania/srodki-norweskie/nabory/art,21,ogloszenie-i-naboru-wnioskow-o-dofinansowanie-projektow-bilateralnych.html#_ftn1
http://www.nfosigw.gov.pl/oferta-finansowania/srodki-norweskie/nabory/art,21,ogloszenie-i-naboru-wnioskow-o-dofinansowanie-projektow-bilateralnych.html#_ftn1
http://www.nfosigw.gov.pl/oferta-finansowania/srodki-norweskie/nabory/art,21,ogloszenie-i-naboru-wnioskow-o-dofinansowanie-projektow-bilateralnych.html#_ftn1
http://www.nfosigw.gov.pl/oferta-finansowania/srodki-norweskie/nabory/art,21,ogloszenie-i-naboru-wnioskow-o-dofinansowanie-projektow-bilateralnych.html#_ftn1
http://www.eog.gov.pl/strony/skorzystaj-z-funduszy/znajdz-partnera-z-panstw-darczyncow/
http://www.eog.gov.pl/strony/skorzystaj-z-funduszy/znajdz-partnera-z-panstw-darczyncow/
https://granty.pl/7147/
https://granty.pl/403934/


 

 

 

8. Edukacja globalna – regranting dla organizacji pozarządowych 

460.500 zł.  EDUKACJA GLOBALNA  
 
Celem konkursu jest wyłonienie i dofinansowanie najlepszych  
inicjatyw realizujących edukację globalną w miejscowościach do 500 
tys. mieszkańców.  W ramach projektu nie można finansować działań 
skierowanych do mieszkańców miast powyżej 500.000 mieszkań-
ców (Warszawy, Krakowa, Łodzi, Wrocławia, Poznania). 
Realizowane działania powinny wpisywać się w obchody Tygodnia 
Edukacji Globalnej. 

Termin składania wniosków: 25 marca 2020 r. 
 
 
 

 

9. Fundusz Wsparcia Projektów Rady Państw Morza Bałtyckiego – 
projekty dla młodych 

WSPÓŁPRACA MIĘDZYNARODOWA PAŃSTW BAŁTYCKICH  
 
Fundusz wspiera projekty rozwijające współpracę 
międzynarodową w regionie Morza Bałtyckiego. 
Priorytetem PSF w tegorocznej edycji (2020) jest 
wsparcie projektów stworzonych przez lub skiero-
wanych do młodych ludzi mieszkających 
w regionie Morza Bałtyckiego. Grupa docelowa pro-
jektu to osoby w wieku 15-30 lat, od uczniów szkół 
średnich do młodych profesjonalistów. 

Termin składania wniosków: 31 marca każdego roku realizacji programu  

Źródło / Więcej informacji:    

https://www.cbss.org/psf 
 
 

 

https://granty.pl/1663/
https://granty.pl/1663/
https://granty.pl/1663/
https://granty.pl/401811/
https://granty.pl/401811/
https://www.cbss.org/psf
https://granty.pl/1663/
https://granty.pl/401811/


 

 

10. IAU 16th General Conference, 3-6 November 2020, Du-
blin 

 

 

IAU is delighted to announce that its 16th General 

Conference will be hosted by IAU Member University 

College Dublin in Ireland, on 3-6 November 2020. 

It will be dedicated to the theme - Relevance and Va-

lue of Universities to Future Society. This year's Ge-

neral Conference will mark IAU's 70th anniver-

sary! Reaching this milestone is an occasion to look 

back on the role of higher education over time and to 

discuss how universities can contribute to shaping the future of society and 

the sector itself. 

IAU is pleased to invite you to take an active part in the conference and submit  

a proposal for one of the break-out sessions. Deadline for submission:  

15 April 2020. 

IAU Members will elect the 

new President and Admini-

strative Board Members for 

the next four years and adopt 

the next strategic plan during 

the conference.  

To submit a candidacy to the 

Board, please contact n.poulton@iau-aiu.net 
   

 

11.  Program Stypendialny Deutsche Bundesstiftung Umwelt (DBU) 
2020 

Termin składania wniosków: 16.03.2020 – 16.09.2020 
Program stypendialny DBU ma ułatwić młodym absol-
wentom rozpoczęcie kariery w dynamicznie rozwi-
jającym się sektorze zrównoważonego rozwoju  
i ochrony środowiska. Program umożliwia odbycie 
stażu zawodowego bądź naukowego w Niem-
czech i ma na celu profesjonalne, zawodowe kształ-
cenie polskich przyszłych kadr ochrony środowi-
ska. Dodatkowo, program pozwala rozwinąć znajomość języka niemieckiego, nawiązać 
cenne branżowe kontakty i zdobyć doświadczenie w pracy w międzynarodowym środo-
wisku. 

mailto:n.poulton@iau-aiu.net


 

 

Podczas stypendium kandydat realizuje napisany przez siebie projekt, który porusza 
ważny temat z zakresu ochrony środowiska w Polsce lub Niemczech. Staż można odbyć 
na uniwersytetach, w ministerstwach, przedsiębiorstwach, prywatnych firmach, instytu-
tach badawczych, urzędach, organizacjach pozarządowych, centrach badawczo – rozwo-
jowych itp. Jeśli nie masz pomysłu na projekt, wejdź na stronę www.sds.org.pl i sprawdź 
w zakładce Laureaci w jakich dziedzinach staż odbywali stypendyści w poprzednich la-
tach. Ewentualnie, możesz nawiązać kontakt z interesującą Cię jednostką i poprosić o za-
proponowanie tematyki projektu, która pasowałaby do profilu i aktualnie prowadzonych 
projektów wybranej grupy badawczej. 

Wysokość stypendium wynosi 1 250 euro na miesiąc i jest ono wolne od podatku. Po-
nadto DBU finansuje koszty pełnego pakietu ubezpieczenia (OC, wypadkowe, chorobowe) 
w Niemczech. Wnioski o stypendium należy składać poprzez stronę 
DBU www.dbu.de/2584.html, UWAGA! DBU nie może finansować przedłużenia pobytu 
dla realizacji już rozpoczętych studiów lub praktyk w Niemczech. 

Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego Jarosław Gowin objął 
patronatem Międzynarodowy Program Stypendialny Nie-
mieckiej Fundacji Federalnej Środowisko (DBU). 

12.  Program stypendialny L’Oréal Dla Kobiet i Nauki 

Nabór zgłoszeń do 20. edycji programu trwa od 2 marca do 
30 kwietnia 2020 roku. 
Program L’Oréal Dla Kobiet i Nauki adresowany jest do ko-
biet-naukowców prowadzących badania w zakresie nauk  
o życiu. 
Stypendia przyznawane są w kategoriach: prace doktor-
skie, prace habilitacyjne oraz prace magisterskie. 
W konkursie mogą brać udział kandydatki, które mieszkają 
w Polsce, a w roku wypłacania nagrody nie osiągną 25. roku 
życia – w przypadku magistrantek, 32. roku życia – w przy-
padku doktorantek, oraz 40. roku życia – w przypadku ha-
bilitantek.  
Spośród wszystkich zgłoszeń Jury przyznaje stypendia: 
3 habilitantkom, 2 doktorantkom, 1 magistrantce 
Wysokość stypendiów 
stypendium habilitacyjne – w wysokości 35 000 zł, 
stypendium doktoranckie – w wysokości 30 000 zł, 
stypendium magisterskie –  w wysokości 20 000 zł. 
Wniosek należy złożyć poprzez aplikację na stronie organizatora. Więcej informacji: lore-
aldlakobietinauki.pl 
 

http://www.sds.org.pl/
https://www.dbu.de/2584.html
https://www.forwomeninscience.com/en/home
http://lorealdlakobietinauki.pl/dla-kandydatek/
http://lorealdlakobietinauki.pl/dla-kandydatek/


 

 

13.  Stypendia Becas Santander for MIT Leading Digital Transforma-
tion 2020 

Grupa Santander, we współpracy z MIT Professional Educa-
tion, uruchamia program stypendialny „Santander Scho-
larships for MIT Professional Education’s Leading Digital 
Transformation”, dzięki któremu 2 500 studentów i absol-
wentów uczelni wyższych z 14 państw skorzysta ze specja-
listycznych szkoleń online w zakresie transformacji cy-
frowej. Program jest realizowany w ramach inicjatywy San-
tander Universidades – która od ponad 20 lat wspiera szkolnictwo wyższe.  
Program jest odpowiedzią na wyzwanie, jakim jest podnoszenie szans na zatrudnienie 
studentów oraz absolwentów uczelni wyższych, na coraz bardziej zdominowanym przez 
technologie cyfrowe rynku pracy. Według danych Organizacji Współpracy Gospodarczej 
i Rozwoju, 35% pracowników zatrudnionych w krajach OECD pracuje na stanowiskach, 
które nie odpowiadają ich umiejętnościom. 

Metodyka zakłada praktyczne szkolenia online oraz blended learning (zintegrowaną 
formę kształcenia), obejmujące studium przypadku, nagrania wideo i inne materiały 
szkoleniowe, które umożliwią uczestnikom zdobycie praktycznej wiedzy i umiejętności. 

Do kogo skierowany jest program stypendialny? 
 
Program jest skierowany do studentów ostatnich dwóch lat studiów licencjackich lub ma-
gisterskich, a także absolwentów, którzy uzyskali dyplom w ciągu ostatnich pięciu lat. 
Program realizowany jest w 14 krajach – Polsce, Niemczech, Hiszpanii, Portugalii, 
Wielkiej Brytanii, Argentynie, Brazylii, Chile, Kolumbii, Stanach Zjednoczonych, 
Meksyku, Peru, Puerto Rico i Urugwaju. 
Kandydaci mogą wnioskować o stypendium poprzez formularz dostępny na stro-
nie: https://www.becas-santander.com/en/program/becas-santander-for-mit-leading-
digital-transformation do 15 marca 2020 r. Wszystkie informacje na temat stypendiów 
Santander są dostępne na stronie www.santander-grants.com. 
Informacje pochodzą ze stron: alebank.pl i becas-santander.com i https://www.mojesty-
pendium.pl 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.becas-santander.com/en/program/becas-santander-for-mit-leading-digital-transformation
https://www.becas-santander.com/en/program/becas-santander-for-mit-leading-digital-transformation
https://www.becas-santander.com/en
https://alebank.pl/grupa-santander-2500-stypendiow-dla-studentow-i-absolwentow-zainteresowanych-rozwijaniem-umiejetnosci-cyfrowych-zgloszenia-do-15-marca
https://www.becas-santander.com/pl/program/becas-santander-for-mit-leading-digital-transformation
https://www.mojestypendium.pl/
https://www.mojestypendium.pl/


 

 

14.  In-Residence Advanced Academia Fellowships w Bułgarii 2020/21 

Aplikacje należy składać do 31 marca 2020 r. 
The Centre for Advanced Study Sofia (CAS Sofia) 
ogłosiło nabór na program stypendialny dla osób 
ze stopniem doktora. In-Residence Advanced Aca-
demia Fellowships skupia się na badaniach podsta-
wowych w dziedzinie nauk humanistycznych  
i społecznych. CAS Sofia jest niezależnym instytu-
tem badawczym o interdyscyplinarnym i między-
narodowym profilu. Znajduje się Sofii w Bułgarii i promuje prestiżowe stypendia w nau-
kach humanistycznych i społecznych. CAS Sofia zaprasza wybitnych naukowców do rea-
lizacji swoich projektów badawczych podczas pobytów naukowych, trwających od dwóch 
do pięciu miesięcy. 
Młodzi, jak i doświadczeni naukowcy spoza Bułgarii mogą kandydować w programie.  
Wymagana jest znajomość języka angielskiego i posiadanie sukcesów naukowych oraz 
doświadczenia w międzynarodowych badaniach. 

Stypendyści otrzymują: 

 miesięczne stypendium o wysokości 700 euro na pokrycie kosztów pobytu 
 zakwaterowanie w Sofii 
 dostęp do biblioteki instytutu oraz elektronicznych baz danych 
 grant na podróż (do 400 euro) 
 grant na koszty badawcze (do 500 euro). 

Kandydaci mogą aplikować na pobyt w terminach:  

 1 października 2019 – 28 lutego 2021 
 1 marca 2020 – 31 lipca 2021 

Wybrani stypendyści powinni brać udział w regularnych seminariach i innych wydarze-
niach naukowych organizowanych przez CAS Sofia, zaprezentować swój projekt podczas 
wykładów lub seminariów, a także opisać wyniki badań w artykule naukowym. 
Dokumenty aplikacyjne należy wysłać mailowo na adres dimov@cas.bg, wpisując  
w tytule maila: “Advanced Academia Fellowships”. 
Informacje pochodzą ze strony: cas.bg oraz https://www.mojestypendium.pl 
 
 
 
 
 
 
 

mailto:dimov@cas.bg
https://cas.bg/en/news/advanced-academia-fellowships-for-international-scholars-1941.html
https://www.mojestypendium.pl/


 

 

15.  Conference Invitation, Bulgaria 2020 

The conferences are organized by the Science & Education Foundation, and partners. 
in Flora Expo Center, Burgas, on the Bulgarian Black Sea Coast (EU). 
Conferences in June 
Agriculture & Food, 8th International Conference (17-21 June) Read more 
Ecology & Safety, 29th International Conference (20-23 June) Read more 
Materials, Methods & Technologies, 22nd International Conference (22-26 June) Read 
more 

Conferences in August 
Economy & Business, 19th International Conference (20-24 August) Read more 
Education, Research & Development, 11th International Conference (23-27 August) 
Read more 
Language, Individual & Society, 14th International Conference (26-30 August) Read 
more 
The papers presented will be published in open-access journals, part of International 
Scientific Publications. 
Representatives of over 300 universities, institutes, laboratories, and other organi-
zations from 64 countries took part in the events in 2019. 
Science & Education Foundation, Bulgaria: www.science-cfp.net 
 

16.  Stypendia Komisji Fulbrighta dla ambitnych studentów i badaczy 

Polsko-Amerykańska Komisja Fulbrighta uruchomiła konkursy na prestiżowe stypendia 
Programu Fulbrighta na studia i prowadzenie badań w amerykańskich uczelniach i ośrod-
kach badawczych. Zapraszamy do składania aplikacji! 

https://www.gov.pl/web/nauka/nabory-do-programow-stypendialnych-komisji-fulbri-
ghta-dla-ambitnych-studentow-i-badaczy 
 
 

https://science-cfp.net/agriculture?utm_source=SendBlaster&utm_medium=email&utm_term=12&utm_content=news&utm_campaign=Pl%2D05%2E02%2E20
https://science-cfp.net/ecology?utm_source=SendBlaster&utm_medium=email&utm_term=12&utm_content=news&utm_campaign=Pl%2D05%2E02%2E20
https://science-cfp.net/materials?utm_source=SendBlaster&utm_medium=email&utm_term=12&utm_content=news&utm_campaign=Pl%2D05%2E02%2E20
https://science-cfp.net/materials?utm_source=SendBlaster&utm_medium=email&utm_term=12&utm_content=news&utm_campaign=Pl%2D05%2E02%2E20
https://science-cfp.net/economy?utm_source=SendBlaster&utm_medium=email&utm_term=12&utm_content=news&utm_campaign=Pl%2D05%2E02%2E20
https://science-cfp.net/education?utm_source=SendBlaster&utm_medium=email&utm_term=12&utm_content=news&utm_campaign=Pl%2D05%2E02%2E20
https://science-cfp.net/language?utm_source=SendBlaster&utm_medium=email&utm_term=12&utm_content=news&utm_campaign=Pl%2D05%2E02%2E20
https://science-cfp.net/language?utm_source=SendBlaster&utm_medium=email&utm_term=12&utm_content=news&utm_campaign=Pl%2D05%2E02%2E20
https://science-cfp.net/publications?utm_source=SendBlaster&utm_medium=email&utm_term=12&utm_content=news&utm_campaign=Pl%2D05%2E02%2E20
https://science-cfp.net/publications?utm_source=SendBlaster&utm_medium=email&utm_term=12&utm_content=news&utm_campaign=Pl%2D05%2E02%2E20
https://science-cfp.net/?utm_source=SendBlaster&utm_medium=email&utm_term=12&utm_content=news&utm_campaign=Pl%2D05%2E02%2E20
https://science-cfp.net/?utm_source=SendBlaster&utm_medium=email&utm_term=12&utm_content=news&utm_campaign=Pl%2D05%2E02%2E20
https://www.gov.pl/web/nauka/nabory-do-programow-stypendialnych-komisji-fulbrighta-dla-ambitnych-studentow-i-badaczy
https://www.gov.pl/web/nauka/nabory-do-programow-stypendialnych-komisji-fulbrighta-dla-ambitnych-studentow-i-badaczy

