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Wszystkim czytelnikom i entuzjastom Newslettera
życzymy
zdrowych, radosnych Świąt Wielkanocnych,
wiosennego nastroju, serdecznych spotkań
w gronie rodziny i przyjaciół
oraz Wesołego Alleluja!
Prorektor ds. Nauki i Współpracy z Zagranicą prof. dr hab. Janusz Ostoja-Zagórski
wraz z zespołem Biura Współpracy Międzynarodowej i Działu Nauki UKW
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NOWOŚCI W PROGRAMIE ERASMUS
29 marca z inicjatywy Biura Współpracy Miedzynarodowej oraz Uczelnianego
Koordynatora ds. Programu Erasmus odbyło się spotkanie zatytułowane:
ERASMUS W RELACJACH BYŁYCH STYPENDYSTÓW.
Celem spotkania było zachęcenie jak najwiekszej liczby studentów UKW do wzięcia
udziału
w

niepowtarzalnej

przygodzie,

jaką

jest

wyjazd

na

zagraniczną

uczelnię

w ramach Programu.
Spotkanie

odbyło

się

w

miłej

atmosferze.

Uczestnicy

Programu

chętnie

i barwnie opowiadali o swoich wrażeniach z erasmusowych wyjazdów.

Wszystkim studentom przybyłym na spotkanie, a w szczególności naszym prelegentom
serdecznie dziękujemy!

Erasmus dla pracowników UKW 2011/2012
Do 30 czerwca 2011 trwa REKRUTACJA na wyjazdy dla pracowników naukowodydaktycznych i administracyjnych w celach dydaktycznych i szkoleniowych. Aby przystąpić
do rekrutacji należy dostarczyć Uczelnianemu Koordynatorowi Programu Erasmus lub do
Biura Współpracy Międzynarodowej:
FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY oraz TEACHING PROGRAMME/WORK PLAN
(do pobrania na stronie www.erasmus.ukw.edu.pl)
Termin: do 30 czerwca 2011 r.
Oferujemy:

•

stypendium z budżetu Programu Erasmus;

•

tygodniowy pobyt/ minimum 5 godzin zajęć dydaktycznych;

•

Szkolenie/wizytę studyjną w partnerskiej uczelni, przedsiębiorstwie, placówce
badawczej lub organizacji.
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UWAGA KANDYDACI NA WYJAZDY W AKTUALNYM NABORZE!
Lista studentów zakwalifikowanych do udziału w Programie Erasmus Studia 2011/12 dostępna
jest

od

15

kwietnia

na

stronie

Biura

Współpracy

Międzynarodowej,

w zakładce Aktualności.

erasmus@ukw.edu.pl

PROGRAM FESTIWALU NAUKI 2011
Informujemy, że na stronie Festiwalu Nauki można już zapoznać się ze szczgółowym
programem tegorocznej edycji imprezy. Zapisy zostaną uruchomione
9 maja 2011. Serdecznie zapraszamy!

www.festiwal.ukw.edu.pl

FUNDACJA NA RZECZ NAUKI POLSKIEJ- ROZPOCZĘCIE NABORU
WNIOSKÓW W PROGRAMIE KWERENDA
Program „Kwerenda” to stypendia na prowadzenie za granicą specjalistycznych
kwerend archiwistycznych, których celem jest poszukiwanie i badanie niedostępnych w Polsce
materiałów źródłowych z zakresu nauk humanistycznych i społecznych, niezbędnych do
zakończenia prowadzonych badań naukowych. Kwerenda dotyczyć ma wyłącznie poszukiwań
archiwistycznych, tzn. materiałów znajdujących się w konkretnej bibliotece lub archiwum
zagranicznym (rękopisy, starodruki, cimelia, etc.).
O stypendia te mogą ubiegać się osoby, które:

•

mają stopień naukowy doktora;

•

składają wniosek o stypendium nie później niż 6 lat od chwili uzyskania stopnia
doktora;

•

są zatrudnione w krajowej szkole wyższej lub innej instytucji, do której celów
statutowych należy prowadzenie badań naukowych;

•

posiadają obywatelstwo polskie lub uzyskały w Polsce zezwolenie na osiedlenie się bądź
na pobyt rezydenta długoterminowego Wspólnot Europejskich.
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Fundacja

uruchomiła

właśnie

elektroniczną

rejestrację

wniosków.

Osoby

zainteresowane otrzymaniem stypendium na prowadzenie kwerend mogą aplikować do kolejnej
edycji programu zgłaszając swoją kandydaturę za pomocą wniosku online.

Termin składania papierowej wersji wniosku do Fundacji upływa 30 kwietnia br.
Szczegółowych informacji o stypendiach udziela koordynator programu,
Krystyna Frąk,
tel. (22) 845 95 11,
e-mail: krystyna.frak@fnp.org.pl

KONKURS NA ESEJ NT. KOMERCJALIZACJI WIEDZY
Poznański

Park

Naukowo-Technologiczny

w

ramach

realizacji

projektu

„Inno(moty)wacje. Promocja otwartych postaw na proces komercjalizacji wiedzy” zaprasza do
udziału w konkursie na esej pt.

„Możliwości komercjalizacji wiedzy w Polsce.
Doświadczenia w zakresie współpracy nauka-biznes.”

Uczestnikami konkursu mogą być pracownicy uczelni wyższych, zainteresowani
zjawiskiem transferu wiedzy z nauki do biznesu i mający doświadczenia w zakresie
współpracy uczelni z otoczeniem gospododarczym. Esej powinien zawierać opis tych
doświadczeń, napotykane bariery i ułatwienia oraz refleksje autora na temat możliwości
komercjalizacji wiedzy w naszym kraju.
Zgłoszenie udziału w konkursie wraz z tekstem eseju należy przesłać do 30 kwietnia
2011 r. na adres: olga.szczepaniak@ppnt.poznan.pl
Zgłoszenie powinno zawierać:

•

Imię i nazwisko oraz stopień naukowy autora,

•

Dane kontaktowe autora - adres, numer telefonu i adres e-mail,

•

Nazwę uczelni, będącej miejscem pracy autora.
Esej biorący udział w konkursie powinien spełniać następujące kryteria formalne:
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•

być napisany w języku polskim

•

nie przekraczać 2 stron A4 znormalizowanego tekstu

•

być przesłany w formacie Word lub w formatach .rtf i .txt.
Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi 15 maja 2011 r. Wyniki zostaną zamieszczone na

stronie internetowej: http://innomotywacje.ppnt.poznan.pl
Gorąco zachęcamy do udziału w konkursie.

NOWA EDYCJA KONKURSU EUROPEAN LANGUAGE LABEL
EUROPEJSKI CERTYFIKAT JAKOŚCI W EDUKACJI JĘZYKOWEJ przyznawany jest
za innowacyjne rozwiązania w dziedzinie nauczania i uczenia się języków obcych.
-edycja jubileuszowaCelem konkursu jest wyselekcjonowanie projektów, które propagują nauczanie języków
w atrakcyjny i nowoczesny sposób, wnoszą nowe rozwiązania i metody a także są inspiracją
dla społeczności lokalnej, w której projekt jest realizowany.
W Polsce konkurs ELL prowadzony jest przez Fundację Rozwoju Systemu Edukacji
oraz

Ministerstwo

Edukacji

Narodowej.

Laureaci

konkursu

otrzymują

prestiżowe

certyfikaty podpisane przez komisarza UE ds. edukacji, kultury, wielojęzyczności i młodzieży
oraz Ministra Edukacji Narodowej.
W konkursie European Language Label certyfikaty przyznawane są w trzech
kategoriach:

•

instytucjonalnej

–

wnioski

mogą

zgłaszać

wszystkie

typy

publicznych

i niepublicznych przedszkoli, szkół, uczelni wyższych, instytucji oświatowych oraz
innych placówek zajmujących się kształceniem językowym dzieci, młodzieży
i dorosłych;

•

nauczycielskiej

–

autorskie

projekty

nauczycieli

wszystkich

typów

placówek

edukacyjnych;

•

indywidualnej – adresowanej do osób samodzielnie uczących się języków obcych.
Termin składania wniosków: 6 maja 2011 r.

Szczegółowe informacje o konkursie i priorytetach tematycznych jak również formularze
wniosków znajdują się na stronie internetowej www.ell.org.pl
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GRUNTVIG-PROPOZYCJA WSPÓŁPRACY Z HISZPANII

Wszystkich zainteresowanych asystenturą Gruntviga namawiamy do zapoznania się
z ofertą współpracy La

Escuela

Oficial

de

Idiomas

(EOI) - szkoły językowej

z malowniczego miasta Cuenca w Hiszpanii.
Poszukiwany jest asystent, który będzie prowadził zajęcia z swoim języku ojczystym
oraz czynnie uczestniczył w życiu i działalności szkoły. Wymagana znajomość języka
angielskiego. Preferowana długość stażu: 8 miesięcy (październik-maj).
Zainteresowani proszeni są o bezpośredni kontakt z hiszpańskim projektodawcą:
MICHÈLE FRANCHE Asesora Técnica Docente
(Idiomas y Programas Europeos)
Servicio de Planificación y Centros mfranche@jccm.es
DELEGACIÓN DE EDUCACIÓN, CIENCIA y CULTURA
C/ República Argentina nº 16. 16002. CUENCA.
Tlf: 969176353 Fax: 969176403

http://edu.jccm.es/eoi/cuenca/index.html

KONKURS NA PROWADZENIE BADAŃ NAUKOWYCH W CHILE

Departament Instrumentów Polityki Naukowej MNiSW informuje, że Państwowa
Komisja Badań Naukowych i Technologicznych Republiki Chile (CONICYT) przygotowała
program dla zagranicznych naukowców umożliwiający prowadzenie badań naukowych w okresie
od kilku miesięcy do kilku lat, we współpracy z regionalnymi uniwersytetami publicznymi
w Chile. Komisja zapewnia wsparcie instytucjonalne i finansowe dla zainteresowanych badaczy
(do 5 tys. USD miesięcznie i pokrycie kosztów przelotu). Wyłonienie kandydatów nastąpi
w drodze konkursu.
Termin zgłoszeń upływa 30 czerwca.
Więcej informacji na stronie CONICYT, pod następującym adresem:
http://www.conicyt.cl/573/channel.html
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WYBRANE PROPOZYCJE Z AKTUALNEJ OFERTY STYPENDIALNEJ
Grenzgänger – stypendium Fundacji Roberta Boscha
Stypendium Grenzgänger jest niemiecką edycją programu Fundacji Roberta Boscha.
Cudzoziemcy mogą się ubiegać o stypendium, jeśli posiadają wystarczającą znajomość języka
niemieckiego, by przygotować w tym języku publikację.
Nie ma określonej granicy wieku osób ubiegających się o stypendium.
Wysokość dofinansowania:
Stypendium obejmuje koszty związane z prowadzeniem badań (podróż, zakwaterowanie,
tłumaczenia). Osoby, które nie posiadają stałych dochodów, mogą uzyskać wsparcie na
pozostałe koszty utrzymania do wysokości 1000 euro miesięcznie przez maksymalnie pół roku.
Termin składania wniosków:
Zgłoszenia przyjmowane są każdego roku do 30 kwietnia
http://www.lcb.de/autoren/grenzgaenger/

Tandemowy letni kurs językowy – język niemiecki
Kurs skierowany jest do studentów młodszych lat studiów (I, II, III rok, nie
studiujących języka niemieckiego), posiadających podstawową znajomość języka. W konkursie
biorą udział studenci z Polski i Niemiec. Pierwsze 2 tygodnie kursu odbędą się w Niemczech,
natomiast pozostałe dwa- w Polsce.
Termin składania wniosków 30 kwietnia 2011 r.
Więcej informacji na stronie: http://www.gfps.pl/oferta/kurs_jezykowy.html

Letnie kursy językowe na uniwersytecie technicznym w Bremie
Uniwersytet w Bremie (Bremen) organizuje letnią szkołę dla studentów pierwszych lat
studiów. Są one doskonałą szansą na połączenie nauki z atrakcyjną ofertą wypoczynkową. Nie
bez znaczenia jest fakt, że w Bremie (północne Niemcy) mówi się językiem niemieckim
w najczystszej postaci.

www.ifk-bremen.de
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INFORMACJE Z DZIAŁU NAUKI
Narodowe Centrum Nauki www.ncn.gov.pl ogłosiło następujące konkursy:

•

dla osób rozpoczynających karierę naukową, nieposiadających stopnia naukowego
doktora;

•

dla osób rozpoczynających karierę naukową, posiadających stopień naukowy doktora;

•

na finansowanie międzynarodowych projektów badawczych niewspółfinansowanych;

•

na finansowanie projektów badawczych, w tym zakup aparatury naukowo-badawczej
lub jej wytworzenie (dawne projekty własne).
W celu złożenia wniosku, należy zarejestrować się na stronie https://osf.opi.org.pl
Termin składania wniosków: 15 czerwca 2011.
Wydruk roboczy należy dostarczyć do Działu Nauki najpóźniej do 20.05.2011 r.

Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego ogłosił 5 konkursów na realizację projektów
w ramach poszczególnych modułów „Narodowego Programu Rozwoju Humanistyki”:

•

moduł badawczy 1 – konkurs o finansowanie projektów badawczych obejmujących
badania naukowe dotyczące długofalowych prac dokumentacyjnych, edytorskich
i badawczych o fundamentalnym znaczeniu dla dziedzictwa i kultury narodowej;

•

moduł badawczy 2 – konkurs o finansowanie projektów badawczych realizowanych we
współpracy międzyśrodowiskowej i interdyscyplinarnej przez naukowców polskich
i zagranicznych;

•

moduł badawczy 3 – konkurs o finansowanie projektów badawczych o istotnym
znaczeniu dla rozwoju humanistyki realizowanych przez doktorantów w ramach
współpracy interdyscyplinarnej, międzyinstytucjonalnej lub międzynarodowej;

•

moduł badawczy 4 – konkurs o finansowanie stypendiów doktorskich i post-doktorskich
na realizację w zagranicznych placówkach naukowych projektów o istotnym znaczeniu
dla humanistyki;

•

moduł badawczy 5 – konkurs o finansowanie projektów upowszechniających wyniki
polskich badań humanistycznych na świecie.

Wydziały

otrzymały decyzje

dotyczące dotacji

na badania młodych

pracowników

i doktorantów. Wydatkowanie środków przez kierowników dofinansowanych projektów
rozpocznie się po zatwierdzeniu przez Dziekana uaktualnionej kalkulacji.
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Do 29.05.2011 r. wydziały muszą przygotować i dostarczyć do Działu Nauki wniosek
o dotację na działalność statutową na 2012 r.

Do

30

kwietnia

można

składać

wnioski

o

dofinansowanie

uczestnictwa

w międzynarodowych kongresach, sympozjach i konferencjach naukowych. Stypendia są
przyznawane przez Towarzystwo Naukowe Warszawskie. Dodatkowe informacje na stronie
Fundacji na Rzecz Nauki Polskiej.

Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego ogłosił nabór wniosków w ramach „Programu
wspierania infrastruktury badawczej w ramach Funduszu Nauki i Technologii Polskiej.”
W ramach Programu finansowane lub dofinansowane będą koszty inwestycji polegających na
zakupie lub wytworzeniu niezbędnej do badań aparatury naukowo-badawczej.
W ramach Programu mogą być dofinansowane inwestycje współfinansowane z innych źródeł,
w szczególności w ramach regionalnych programów operacyjnych.
Minimalny jednostkowy koszt aparatury naukowo-badawczej będącej przedmiotem inwestycji
realizowanej w ramach Programu w grupie: nauk humanistycznych lub społecznych wynosi
150tys. zł; nauk inżynieryjnych i technicznych, nauk medycznych i nauk o zdrowiu, nauk
przyrodniczych lub nauk rolniczych wynosi 500tys. zł.

Do 30 czerwca można składać wnioski o dofinansowanie infrastruktury informatycznej nauki,
w tym dotyczące dofinansowania inwestycji w zakresie lokalnych sieci komputerowych LAN,
a także miejskich akademickich sieci MAN oraz centrów Komputerów Dużej Mocy
Obliczeniowej KDM.

Na stronach MNiSW można się zapoznać z treścią projektu rozporządzenia Ministra
w sprawie kryteriów i trybu przyznawania oraz rozliczania środków finansowych na
finansowanie działalności statutowej.
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WIADOMOŚCI
Nowa publikacja KPK
W dziale „Publikacje” na stronie Krajowego Punktu Kontaktowego zostało zamieszczone
wydanie drugie opracowania „Udział Polski w 7 PR - statystyki po 219 zakończonych
konkursach”, uzupełnione o dane Eurostatu dotyczące polskich zasobów w zakresie 7PR.
Opracowanie przedstawia wyniki polskich uczestników na tle innych państw europejskich.
http://www.kpk.gov.pl/publikacje/index.html
Nowe konkursy w programie LUDZIE 7PR
16 marca zostały ogłoszone 3 konkursy na granty indywidualne w ramach Programu LUDZIE
7PR: Marie Curie Intra European Fellowships, Marie Curie International Outgoing

Fellowships oraz Marie Curie International Incoming Fellowships. Wszystkie z nich są
szczegółowo

przdstawione

na

stronie

CORDIS

(www.cordis.europa.eu.).

Na

temat

poszczególnych konkursów, wymogów formalnych oraz warunków finansowych można też
poczytać na stronie Krajowego Punktu Kontaktowego 7PR.
UWAGA! Osoby zainteresowane składaniem wniosków w Programie „People” proszone są
o kontakt z Biurem Współpracy Międzynarodowej – Punktem Kontatowym ds. 7 PR.
(ul. Chodkiewicza 30, pok. 5)
Polscy naukowcy wśród czołówki w 2 obszarach tematycznych ICT w 7PR
Uniwersytet Warszawski jako jedyna organizacja z nowych krajów członkowskich (EU12)
znalazła się wśród 4 krajów z EU15 w konsorcjum, które będzie realizowało 1
z 3 projektów w ramach specjalnego konkursu dedykowanego współpracy

EU – Rosja

w ramach Objective ICT-2009.10.2 EU-Russia Research and Development Cooperation.
L'Orėal Polska dla Kobiet i Nauki po raz jedenasty
Już 1 maja ruszy jedenasta edycja konkursu na stypendia L’Oréal Polska dla Kobiet
i Nauki przy wsparciu Polskiego Komitetu ds. UNESCO. Konkurs kierowany jest do młodych
kobiet – naukowców, które prowadzą badania w dziedzinach biologiczno-medycznych.
Szczegółowe informacje na temat konkursu, regulamin, formularze oraz skład jury można
znaleźć na stronie internetowej:
www.lorealdlakobietinauki.pl.
Aplikacje należy składać do 31 lipca br.
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NIE PRZEGAP TERMINU
www.eurodesk.pl
24-04-2011

AEGEE Summer University
AEGEE to stowarzyszenie studenckie działajace w ponad 200 ośrodkach akademickich całej
Europy. Każdego roku lokalne oddziały organizują parotygodniowe letnie szkoły, których celem
jest wymiana kulturowa.
29-04-2011

Erasmus Mundus (2009-2013)
Erasmus Mundus to program wspierający współpracę i mobilność w dziedzinie szkolnictwa
wyższego,
której
celem
jest
podniesienie
jakości
szkolnictwa
wyższego
w Europie oraz promocja dialogu i zrozumienia pomiędzy ludźmi i kulturami poprzez
współpracę z krajami trzecimi.
29-04-2011

Uczenie się przez całe życie- Comenius

COMENIUS to program dla uczniów i nauczycieli. Mogą oni spotkać się z uczniami
i nauczycielami z innych krajów, zobaczyć, jak wygląda szkolnictwo, nauka i styl życia w
innych krajach. Uczestnicy Comeniusa podnoszą swoje kwalifikacje i szkolą język.
29-04-2011

Uczenie się przez całe życie-Gruntvig

Dostosowanie ofert edukacyjnych do dynamicznie zmieniającego się rynku pracy, zwiększanie
elastyczności i dostępu do nauki, promocja i realizacja koncepcji uczenia się przez całe życie
- takie cele przyświacały twórcom programu Gruntdvig, który wspiera szeroko rozumiane
kształcenie dorosłych. Program jest częścią nowego programu "Uczenie się przez całe życie",
w ramach którego wspierane są projekty i działania sprzyjające wymianie, współpracy
i mobilności pomiędzy systemami edukacji i szkoleń w obrębie UE.
30-04-2011

Europa dla obywateli: Akcja 2- Aktywne społeczeństwo obywatelskie w Europie
Akcja 2 jest skierowana do społeczeństwa obywatelskiego i ma na celu wspieranie działań,
debat i refleksji związanych z obywatelstwem europejskim i z demokracją, wspólnymi
wartościami, wspólną historią i kulturą poprzez współpracę w obrębie organizacji
społeczeństwa obywatelskiego na szczeblu europejskim.
30-04-2011

Praktyki w Biurze Europejskiego Rzecznika Praw Obywatelskich

Praktyki trwają zwykle trzy miesiące, ale mogą być wydłużone do maksymalnie 11 miesięcy.
Praktykanci pracują pod bezpośrednim nadzorem prawnika. Badają skargi i/lub
przeprowadzają research potrzebny do zbadania wniosku. Ubiegający się o praktyki muszą
być obywatelami europejskimi, posiadać dyplom uniwersytecki z zakresu prawa oraz wykazać
biegłość w dziedzinie prawa wspólnotowego. Niezbędna jest także znajomość francuskiego
i angielskiego.
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30-04-2011

Praktyki w Europejskim Centrum ds. Zapobiegania i Kontroli Chorób

Oferta praktyk skierowana jest do absolwentów następujących kierunków: choroby zakaźne,
mikrobiologia, epidemiologia, statystyka i/lub modele chorób zakaźnych, informacja
medyczna, komunikacja naukowa i kierunki pokrewne. Kandydaci muszą legitymować się
dyplomem ukończenia studiów wyższych pierwszego stopnia w momencie składania aplikacji.
30-04-2011

Program staży w Biurze Wysokiego Komisarza ONZ ds. Praw Człowieka
Program staży przeznaczony dla absolwentów i studentów ostatnich lat studiów na
kierunkach:
prawo międzynarodowe, nauki polityczne, historia, nauki społeczne itp. Pierwszeństwo będą
miały osoby specjalizujące się w prawach człowieka. Staż trwa co najmniej trzy miesiące
i może być jednorazowo przedłużony o kolejne trzy. Nabór stażystów prowadzony jest dwa
razy w roku.
01-05-2011

Praktyki w Radzie Unii Europejskiej

Jak co roku, Sekretariat Generalny Rady Unii Europejskiej oferuje praktyki płatne, praktyki
niepłatne oraz praktyki zarezerwowane dla urzędników państwowych.
01-05-2011

Praktyki w Trybunale Sprawiedliwości
Szkolenie odbywane w gabinetach Członków Trybunału nie jest płatne i trwa maksymalnie
sześć miesięcy. Praktykanci będą pracowali przy sprawach, które nie były wcześniej
rozpatrywane. Kandydaci na praktyki powinni przesłać swoje podanie i curriculum vitae
bezpośrednio do Członków Trybunału.
02-05-2011

Staże w Europejskim Centrum Rozwoju Szkolenia Zawodowego

CEDEFOP oferuje 9-miesięczny staż dla młodego absolwenta studiów wyższych, doktoranta
lub osoby, która w ramach uczenia się przez całe życie właśnie ukończyła studia i rozpoczyna
nową karierę zawodową.
06-05-2011

Młodzież w działaniu - Działanie 3.2 – Współpraca z państwami niesąsiadującymi z UE

Działanie "Młodzi w świecie" promuje współpracę i wymianę w dziedzinie młodzieży i edukacji
nieformalnej z innymi regionami świata. Wspiera projekty angażujące młodych ludzi oraz
organizacje z tzw. „krajów partnerskich”, czyli państw mogących brać udział w programie
„Młodzież w działaniu”, ale nie będących Państwami uczestniczącymi w programie.
15-05-2011

Praktyki i wizyty studyjne w Parlamencie Europejskim
Parlament Europejski oferuje różnego rodzaju praktyki w ramach swojego Sekretariatu.
Praktyki mają uzupełniać kształcenie zawodowe młodych obywateli oraz przyczyniać się do
zrozumienia zasad funkcjonowania instytucji. Każda praktyka ma swoje własne specyficzne
kryteria, które można znaleźć w regulacjach.
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→Więcej

19.04. POZNAŃ „Wiosenny apetyt na stypendium; warsztaty pisania wniosków o granty
indywidualne Marie Curie”
Spotkanie kierowane jest wyłącznie do naukowców posiadających co najmniej czteroletnie
doświadczenie w prowadzeniu prac badawczych lub stopień doktora, chcących przeprowadzić
zagranicą indywidualne projekty badawczo – szkoleniowe, umożliwiające uzyskanie nowych
umiejętności i kompetencji.
20.04.GDAŃSK „Europa zaprasza mobilnych naukowców – Portal Euraxess”
Warsztaty poświęcone są nowym konkursom na indywidualne, autorskie wnioski badawczo –
szkoleniowe realizowane przez doświadczonych naukowców w jednostkach naukowych
zlokalizowanych na terenie Europy. Podczas warsztatów przekazane zostaną również
informacje na temat innych możliwości rozwoju międzynarodowej kariery naukowej.
21.04.SZCZECIN „Przygotowanie biznesplanu dot. komercjalizacji wyników prac
badawczych”
Warsztaty poprowadzi pan Wojciech Przygocki z Poznańskiego Parku NaukowoTechnologicznego, współtwórca programów i działań z zakresu inkubacji i preinkubacji, m.in.
zajęć z przedsiębiorczości, szkoleń; doradca, ewaluator biznesplanów.
21.04. WARSZAWA „Finansowanie projektów w 7 PR” - warsztaty
Omówienie zasad finansowania projektów obowiązujących w 7PR. Warsztaty skierowane są do
służb finansowo-księgowo-administracyjnych, które zajmują się administrowaniem
i rozliczaniem projektów w Programach Ramowych.

27.04.WARSZAWA „Warsztaty dla osób przygotowujących wnioski projektowe
w 5 konkursie CIP-ICT PSP (CIP-ICP PSP-2011-5) w Programie na Rzecz Wspierania
Polityki w Zakresie Technologii Informacyjnych i Komunikacyjnych”
Warsztaty obejmują kwestie dotyczące przygotowania wniosku projektowego
5 konkursu (CIP-ICT PSP-2011-5) w tym strukturę wniosku wraz z przykładami
i komentarzami ewaluatorów, kwestie finansowe, IPR.
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