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ERASMUS – NABÓR NA PRAKTYKI TRWA!!!

Przypominamy, że
TRWA NABÓR
NA MIN. 3-MIESIĘCZNE PRAKTYKI
Z PROGRAMU ERASMUS 2010/11
TERMIN PRZYJMOWANIA ZGŁOSZEŃ:
DO WYCZERPANIA MIEJSC
Zainteresowanych prosimy o kontakt z Biurem Współpracy Międzynarodowej.
Biuro Współpracy Międzynarodowej UKW
ul. Chodkiewicza 30, budynek główny, parter, pok. 5
Kontakt: erasmus@ukw.edu.pl
Zapraszamy do współpracy

PRAKTYKI W QCONS - BERLIN
Qcons

to

młoda,

berlińska

firma

oferująca

usługi

z

zakresu

doradztwa

i zarządzania. Założyciele Qcons posiadają łącznie 36 lat doświadczenia zawodowego m.in. w METRO, Otto
Group, Henkel w sektorze finansowym i sektorze nieruchomości a także we własnej firmie. Uczestnicz przy
tworzeniu wspólnego przedsiębiorstwa, w którym prawie wszystko jest możliwe!
Qcons oferuje praktykę w następującym zakresie:
Asystent do spraw zarządzania, wyszukiwanie informacji i marketing

•

wyszukiwanie informacji dla różnych nowych projektów,

•

sporządzanie sprawozdań, kalkulacja opłacalności,

•

realizacja działań marketingowych (on- i offline np. SEO),

•

pomoc w administracji biurowej (np. w księgowości)

Przedsiębiorczość i handel online

•

opracowanie planu marketingowego dla sklepu inernetowego (Bioprodukty),

•

realizacja działań marketingowych (on- i offline),

•

ewaluacja innych koncepcji sklepu
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IT: Kolaboracja, Workstation-admin, strony internetowe

•

administracja aplikacji pracy grupowej (Groupware),

•

obsługa stacji roboczych, sieci,

•

dyski sieciowe, ftp-serwer

•

tworzenie i ulepszanie stron internetowych, tworzenie kopii zapasowych danych

Niezbędne

dokumenty

dla

koordynatora

instytutowego:

Zgoda

na

odbycie

praktyki

w formie „Letter of Acceptance“. Dokument musi być wypełniony i podpisany przez firmę.
Kontakt: qcons GmbH Schiffbauerdamm 15 10117 Berlin tel. +49 (0)30 . 43 20 06 16 e-mail:
fazliyska@qcons.com

PRAKTYKI W BRITISH INTERNATIONAL SCHOOL

British International School - akredytowana przez British Council renomowana szkoła językowa
w Londynie oferuje praktyki dla studentów na następujących stanowiskach:

•

pracownicy całodobowego call centre: świetna okazja do zdobycia doświadczenia w dziedzinie
marketingu i sprzedaży; do zadań pracownika należy kontakt mailowy i telefoniczny z potencjalnymi
klientami; praca w wymiarze 4-5 h dziennie pięć dni w tygodniu;

•

asystenci grup wakacyjnych: towarzyszą grupom, które przyjeżdżają na kursy wakacyjne
połączone ze zwiedzaniem; świetna okazja do zdobycia doświadczenia (szczególnie dla studentów
turystyki) oraz udoskonalenia umiejętności językowych.

Praca połączona jest z nauką języka angielskiego w wymiarze 2-3 godziny dziennie. Wymagana znajomość
języka angielskiego na poziomie B2 w skali globalnej znajomości językowej.
Praktyki trwają 3-6 miesięcy. Preferowana długość pobytu na praktyce to 6 miesięcy.
Termin składania wniosków do Biura Współpracy Międzynarodowej: do wyczerpania miejsc.
Więcej informacji: www.bischool.co.uk

UWAGA:

Więcej

ofert

praktyk

na

stronie

Biura

Współpracy

Międzynarodowej w zakładce Biuro - Praktyki. Zachęcamy też do
szukania praktyk we własnym zakresie.
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MIĘDZYNARODOWA SZKOŁA MATEMATYKI NA UKW
W dniach 4 - 18 września 2011 r. na Uniwersytecie Kazimierza Wielkiego odbywała się
międzynarodowa szkoła matematyki Analytical and Computer Assisted Methods in Mathematical
Models (ACAMIMM), w ramach organizowanego kursu intensywnego z programu LLP Erasmus.
W przedsięwzięciu uczestniczyli studenci i wykładowcy takich uniwersytetów europejskich jak: Uniwersytet
Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy (koordynator projektu), Uniwersytet Śląski (Katowice, Polska), Karslruhe
Institute of Technology (Karslruhe, Niemcy), University of Debrecen (Debrecen, Węgry), Aurel Vlaicu
University of Arad (Arad, Rumunia), Babes-Bolyai University (Cluj-Napoco, Rumunia), University of Craiova
(Craiova, Rumunia), West University of Timisoara (Timisoara, Rumunia).
Celem przedsięwzięcia było przekazanie studentom wiedzy i umiejętności z pogranicza trzech
dyscyplin naukowych: matematyki, fizyki i informatyki. Studenci zapoznali się m.in. z komputerowymi
metodami dowodzenia twierdzeń dotyczących równań funkcyjnych, a także nauczyli się analizować
matematyczne modele związane z fizyką kryształów fotonicznych.
Zajęcia letniej szkoły matematyki odbywały się w Instytucie Matematyki przy pl. Weyssenhoffa 11.
Studenci uczestniczyli w zajęciach dydaktycznych, warsztatach kulturowych oraz zwiedzili miasto i jego
okolice.
Koordynatorem tego projektu była dr Katarzyna Chmielewska z Instytutu Matematyki UKW.
Kolejne edycje kursu odbędą się w Karslruhe (Niemcy) i Aradzie (Rumunia).

4

WIZYTY STUDYJNE 2012

Narodowa Agencja Programu „Uczenie się przez całe życie” zaprasza osoby zainteresowane udziałem w
wizytach studyjnych do składania wniosków na

wyjazdy indywidualne w ramach programu Wizyty Studyjne.

CO TO JEST WIZYTA STUDYJNA?
To krótkie spotkanie (3 – 5 dni) w małych grupach (10 – 15 osób) specjalistów oraz decydentów z różnych
krajów europejskich pracujących w podobnych obszarach edukacji ogólnej oraz kształcenia i doskonalenia
zawodowego.

FINANSOWANIE
Udział w wizycie jest finansowany ze środków Unii Europejskiej w formie indywidualnego grantu.

WYMAGANIA
Warunkiem udziału w wizycie studyjnej jest znajomość języka obcego w stopniu umożliwiającym swobodną
komunikację.

Terminy składania wniosków na rok 2012:
Nabór na wizyty odbywające się w okresie od stycznia 2011 do lutego 2012 już się zakończył.

Nabór na wizyty zaplanowane w terminach od marca 2012 trwa:
• do 14 października 2011

www.sv.org.pl
NOWE PROGRAMY FUNDACJI NA RZECZ NAUKI POLSKIEJ
NABÓR WNIOSKÓW W PROGRAMIE KOLUMB ROZPOCZĘTY
Fundacja rozpoczęła nabór wniosków w drugiej w tym roku edycji programu KOLUMB, w którym
przyznawane są stypendia na zagraniczne staże podoktorskie.
Na stronie internetowej programu KOLUMB uruchomiony został formularz online umożliwiający
rejestrację i składanie wniosków w tym konkursie. Przed rozpoczęciem wypełniania wniosku należ zapoznać
się z Regulaminem konkursu oraz z Instrukcją wypełniania wniosku.
Nabór wniosków trwa do 15 października 2011 r. do godz. 23.30
(do tej godziny należy zakończyć wypełnianie wniosku internetowego, tzn. wniosek musi być kompletny i
zamknięty).
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NABÓR WNIOSKÓW W PROGRAMIE START ROZPOCZĘTY
Na stronie internetowej programu START (stypendia dla młodych uczonych) uruchomiony został
formularz online umożliwiający rejestrację i składanie wniosków do kolejnej edycji konkursu.
Przed rozpoczęciem wypełniania wniosku należ zapoznać się z Regulaminem stypendiów, Instrukcją
przygotowania wniosku START 2012 oraz Instrukcją - przygotowania listy publikacji START 2012.
Wypełniony zgodnie z instrukcją formularz należy wydrukować i przesłać na adres Fundacji do
31 października br. (decyduje data stempla pocztowego).
Wszystkich młodych uczonych posiadających dorobek naukowy udokumentowany publikacjami
zachęcamy do udziału w konkursie. Wysokość stypendium w edycji 2012 wynosi 28 000 zł.

NOWA OFERTA STYPENDIALNA BIURA UZNAWALNOŚCI
WYKSZTAŁCENIA I WYMIANY MIĘDZYNARODOWEJ

Na stronie internetowej www.buwiwm.edu.pl/wym/intro.htm dostępna jest już częściowo oferta
stypendialna na rok akademicki 2011/2012. Zawiera informacje o możliwościach wyjazdów zagranicznych na
studia częściowe, staże i misje naukowe, staże doktoranckie oraz kursy językowe.
Termin składania podań na większość wyjazdów to 30 listopada 2011. Bedziemy na bieżąco
informować o aktualnych ofertach. Termin składania podań do Biura Współpracy Międzynarodowej to
24 listopada 2011.
Gorąco zachęcamy do skorzystania z oferty.

NOWA OFERTA STYPENDIALNA DAAD
Jest już gotowa nowa oferta stypendialna:
Niemieckiej Centrali Wymiany Akademickiej DAAD 2012/13.
Oferta ta skierowana jest do studentów, absolwentów oraz naukowców z polskich uczelni, a wśród
propozycji, jak co roku, stypendia na pobyty studyjne, badawcze oraz kursy językowe w Niemczech itp.
Broszurę zawierającą pełną tegoroczną ofertę stypendialną znaleźć można na polskiej stronie instytucji:
www.daad.pl .
Przypominamy, że koordynatorem DAAD na naszej uczelni jest pani Friederike Partzsch z Katedry
Germanistyki (friederikepartzsch@web.de).
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OFERTA STYPENDIALNA RZĄDU MEKSYKU
Meksykański Rząd co roku przyznaje 7 stypendiów polskim doktorantom i studentom studiów
podyplomowych, którzy pragną studiować lub przeprowadzić badania naukowe w Meksyku.
W roku 2011 kandydatury można przedstawiać w okresie od 21 czerwca do 15 października (jest to
data końcowa przyjmowania wniosków przez Ambasadę Meksyku w Polsce; należy wziąć pod uwagę, że
wnioski nie trafiają do Ambasady bezpośrednio, tylko przez MEN, dlatego należy sprawdzić datę końcową
nadsyłania wniosków ustanowioną przez Ministerstwo Edukacji).
Kandydatury przedstawia się w Biurze Uznawalności Wykształcenia i Wymiany Międzynarodowej
Ministerstwa Edukacji Rzeczpospolitej Polskiej www.buwiwm.edu.pl, które jest instytucją odpowiedzialną za
przedstawienie kandydatów na stypendia.
Biuro Uznawalności Wykształcenia i Wymiany Międzynarodowej
ul. Ogrodowa 28/30, 00-896 Warszawa
sekretariat: tel.+48 22 826-74-34
fax: +48 22 826-28-23
www.buwiwm.edu.pl
Aby móc ubiegać się o stypendium rządu meksykańskiego należy m.in:

•

Znać język hiszpański, co musi być potwierdzone zaświadczeniem lub certyfikatem wydanym przez
jednostkę uniwersytecką lub centrum nauki języków obcych.

•

Mieć co najmniej stopień licencjata.

•

Mieć średnią z ocen równą co najmniej 8 w skali od 1 do 10; w przypadku innej skali ocen (tak jak
w Polsce) należy wykazać, że uzyskana średnia odpowiada co najmniej średniej 8 liczonej według
skali od 1 do 10.

•

Kandydatura musi zostać zaakceptowana przez meksykańską instytucję, w której kandydat chciałby
studiować.

Ponadto, aby przyczynić się do rozwoju współpracy pomiędzy Uniwersytetami w Meksyku i w Polsce, Rząd
Meksykański prowadzi programy specjalne w okresie od 17 stycznia 2012 do 30 listopada 2012 →wszystkie
wymagania są opublikowane w języku hiszpańskim i angielskim na stronie www.sre.qob.mx, kandydatury
zgłaszane są do Ambasady Meksyku:
Ambasada Meksyku
Al. Jerozolimskie 123 a, piętro 20
02-017 Warszawa
e-mail: embamex@embamex.pl Adres poczty elektronicznej
jest chroniony przed robotami spamującymi. W
przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby
go zobaczyć.
tel.:+48 22 311-29-00
www.sre.qob.mx
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NIE BÓJ SIĘ EURAXESS – obowiązek publikowania ofert pracy przez
instytucje naukowo-badawcze w bazie Euraxess
Już od 7 lat portal EURAXESS służy europejskim instytucjom naukowo-badawczym jako największa
baza zamieszczania ogłoszeń o ofertach pracy i ofertach stypendialnych. Baza ofert pracy oraz CV
naukowców stale się powiększa, dzięki wymianie informacji pomiędzy portalem EURAXESS a innymi
instytucjami oferującymi podobne usługi, w tym np. www.naturejobs.com.
Poza

tym,

portal

jest

również

intensywnie

promowany

przez

Komisję

Europejską

w wielu krajach poza UE. Po zamieszczeniu ogłoszenia na portalu EURAXESS pojawia się ono również na
stronie naturejobs.com oraz na portalach krajowych 35 krajów europejskich biorących udział w tej
inicjatywie.
W świetle zmian wprowadzonych do ustawy "Prawo o szkolnictwie wyższym", oferty pracy
powinny być publikowane przez instytucje naukowo-badawcze na portalu Komisji Europejskiej
EURAXESS z dniem wejścia w życie ustawy, tj. 1 października 2011.
Aby zamieścić ofertę, należy jedynie:

•

stworzyć konto instytucji/organizacji w okienku "My Euraxess";

•

Kliknąć "Add a job vacancy" oraz wypełnić gotowe pola odpowiednimi informacjami;

•

Opublikować ofertę jednym kliknięciem.

INFORMACJE Z DZIAŁU NAUKI
1. Termin konkursu Narodowego Centrum Nauki dla doświadczonych naukowców na finansowanie
projektów badawczych, mających na celu realizację pionierskich badań naukowych, w tym
interdyscyplinarnych, ważnych dla rozwoju nauki, wykraczających poza dotychczasowy stan wiedzy,
i których efektem mogą być odkrycia naukowe, został przesunięty do 30.09.2011 r. Osoby zainteresowane
muszą się zarejestrować na stronie osf.opi.org.pl i po wypełnieniu wniosku przynieść jego wstępną wersję
do działu nauki.
2. Złożono 3 wnioski o dofinansowanie inwestycji w zakresie dużej infrastruktury badawczej, rozbudowy
infrastruktury informatycznej nauki i inwestycje budowlane:

•

Instytut

Fizyki

(prof.

Fabisiak):

Zintegrowany zestaw pomiarowy: skaningowy mikroskop

elektronowy (SEM) – spektrometr EDS (electron dispersive spektrometr) – spektrometr Ramana,

•

Instytut Biologii Eksperymentalnej (prof. Grajewski): Rozbudowa laboratorium badawczego

mikotoksyn o pracownię hodowli komórkowych i testów toksyczności.

•

Dział Informatyzacji i Instytut Mechaniki i Informatyki Stosowanej – Rozbudowa infrastruktury

informatycznej
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3. W konkursie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego na realizację projektów w ramach programu
„Iuventus Plus” złożono 2 wnioski: dr. inż. Piotra Rytlewskiego (Instytut Techniki) i dr. Igora Chybickiego
(Instytutu Biologii Eksperymentalnej).
4. Trwa 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 150 000 zł;

•

nauk inżynieryjnych i technicznych, nauk medycznych i nauk o zdrowiu, nauk przyrodniczych lub

nauk rolniczych wynosi 500 000 zł.
5. Wydziały złożyły wnioski o finansowanie działalności statutowej. W skład dofinansowania na działalność
statutową wchodzą:


dotacja na utrzymanie potencjału badawczego („badania statutowe”) (ubiegają się o nią
wszystkie wydziały),



dotacja

na

badania

naukowe

i

prace

rozwojowe

młodych

naukowców

i doktorantów (ubiegają się o nią wszystkie wydziały; młody naukowiec – do 35 roku życia),


dotacja

na

utrzymanie

specjalnego

urządzenia

badawczego

(tylko

Wydział

Nauk

Przyrodniczych wystąpił o tę dotację; specjalne urządzenie badawcze – urządzenie lub
miejsce pracy badawczej o ogólnokrajowym lub regionalnym znaczeniu, którego koszty
utrzymania stanowią znaczną część kosztów utrzymania potencjału badawczego jednostki),


dotacja na działalność związaną z utrzymaniem i poszerzeniem naukowych baz danych
(wszystkie wydziały wystąpiły o dotację na bazę publikacji pracowników UKW).

6. Zasady wykorzystania środków na badania młodych pracowników i doktorantów:


Wydatki muszą być zgodne z kosztorysem projektu badawczego. Ewentualne zmiany
wprowadzane są na podstawie pisma adresowanego do prodziekana ds. nauki, w którym
podaje się pierwotne rozplanowanie środków oraz powody, dla których kosztorys musi być
zmodyfikowany.



Na ksero wykonywane na terenie Bydgoszczy oraz na tłumaczenia należy
składać zapotrzebowania na drukach pobranych ze strony internetowej Działu
Zaopatrzenia (wzór w załączeniu). Następnie należy dostarczyć do działu nauki fakturę
VAT, wystawioną na Uniwersytet Kazimierza Wielkiego, ul. Chodkiewicza 30, 85-064
Bydgoszcz, NIP: PL 5542647568, Regon: 340057695. Faktura musi być na odwrocie opisana
przez kierownika projektu wg wzoru: „Ksero (tłumaczenie) materiałów potrzebnych do
realizacji projektu badawczego [temat]. Płatne ze środków dla młodych pracowników i
doktorantów”.
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Zakupione książki należy przynieść wraz z opisaną fakturą do Biblioteki Głównej przy ul.
Chodkiewicza. Książki są rejestrowane w bibliotece i wypożyczane osobie realizującej
projekt badawczy, natomiast faktura trafia do działu nauki i do kwestury już bez udziału
kierownika projektu.



Jeśli osoba wykonująca usługę nie prowadzi własnej firmy, należy zawrzeć
z nią umowę na formularzu pobranym w dziale nauki. Zamawiającym jest we wspomnianej
umowie prorektor ds. nauki. Rachunek do umowy podpisuje kierownik projektu oraz
dziekan, samą zaś umowę parafuje dziekan.



Zamówienia na artykuły biurowe oraz sprzęt pomocniczy do badań należy składać
na formularzu pobranym ze stron działu zaopatrzenia. Na stronach tego działu znajduje się
również wykaz i cennik materiałów do pobrania z magazynu.



Sprzęt komputerowy i aparatura badawcza kupowane są w ramach przetargu,
prosimy zatem o jak najwcześniejsze składanie zamówień.



Osoby wyjeżdżające na konferencje krajowe i zagraniczne powinny złożyć wniosek
wyjazdowy, podpisany przez dyrektora instytutu i dziekana, najpóźniej na dwa tygodnie
przed datą konferencji. Do wniosku należy dołączyć informacje od organizatorów wraz z
numerem konta, na które należy przelać opłatę konferencyjną. Jeśli na wniosku nie ma
notatki, iż osoba wyjeżdżająca uiściła opłatę konferencyjną we własnym zakresie, dział
nauki dokonuje przelewu po zaakceptowaniu wniosku przez prorektora.



Wyjazdy na kwerendy jedno- i dwudniowe rozliczane są na podstawie delegacji, które
należy pobrać w sekretariacie instytutu. Na delegacji należy umieścić informację o źródle
finansowania. Druk delegacji musi być obustronnie podpisany przez dziekana. Koszty
podróży są rozliczane wyłącznie na podstawie biletów.



Koszty podróży samochodem rozliczane są do wysokości cen biletów.

Na rozliczenie kosztów podróży w ramach tzw. kilometrówki (tylko pracownicy UKW)
prorektor musi wyrazić zgodę przed wyjazdem. Po uzyskaniu zgody należy podpisać umowę
w dziale transportu.
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WIADOMOŚCI
Międzynarodowa konferencja dot. zasobów mineralnych
W dniach 20-22.10 we Wrocławiu odbędzie się konferencja pt. „Zrównoważona produkcja
i konsumpcja surowców mineralnych w Europie – integracja aspektów społecznych i racjonalnego zużycia
zasobów”. Organizatorami konferencji są: Europejskie Stowarzyszenie Przemysłu Wydobywczego Rud Metali
i Kopalin Użytecznych, Instytut Gospodarki PAN i Związek Pracodawców Polska Miedź. Szczegółowy program
konferencji znajduje się na stronie bwm.ukw.edu.pl
Najnowszy konkurs w priorytecie Żywność, Rolnictwo, Rybołóstwo i Biotechnologie
Komisja Europejska opublikowała roboczy dokument: ORIENTATION PAPER 2012 on the Cooperation
Theme 2, w którym przedstawiła tematy najnowszego konkursu FP7-KBBE-2012-6. Konkurs w priorytecie
Żywność, Rolnictwo, Rybołówstwo i Biotechnologia - FP7-KBBE-2012-6, zostanie oficjalnie ogłoszony 20
lipca. W Programie Pracy 2012 duży nacisk położony jest na udział MŚP.

Otwarcie konkursu w ramach ERA-NET ECO-INNOVERA
Narodowe Centrum Badań i Rozwoju informuje, iż dnia 1 lipca 2011 r. został otwarty międzynarodowy
konkurs z zakresu: badania i rozwój wspierające eko-innowację w ramach ERA-NET Eco-Innovera
„Boosting Eco-Innovation through joint cooperation In research”. Tematyka projektów konkursowych, w
których mogą uczestniczyć polskie podmioty dotyczy następujących obszarów badawczych:
1.
2.

Sustainable industrial processes and products.
Recycling and waste re-use.

Termin składania wniosków mija 30 września 2011, godzina 12:00 (lokalny czas paryski). Formularze
wniosków są dostępne do pobrania ze strony ERA-NET Eco-Innovera od dnia 11 lipca 2011 r.:
http://www.eco-innovera.eu/submissioncall1
Wszystkie wnioski powinny zostać złożone online przez koordynatora działającego w imieniu całego
konsorcjum. Informacje na temat procedury aplikacyjnej można uzyskać na stronie internetowej:
http://www.eco-innovera.eu/jointcall1

NIE PRZEGAP TERMINU
www.eurodesk.pl
23-09-2011
Młody wynalazca 2011
VI krajowy konkurs na innowacyjne rozwiązanie opracowane przez młodych
wynalazców.
Nagroda: prezentacja zwycięskiego wynalazku na Światowych Targach Wynalazczości, Badań
Naukowych i Nowych Technik „ BRUSSELS INNOVA”, Bruksela listopada 2011 oraz na GIEŁDZIE
WYNALAZKÓW, Warszawa, marzec 2012.
30-09-2011
Akademia Orange
Granty dla organizacji realizujących nowoczesne projekty z dziedziny edukacji kulturalnej dzieci i
młodzieży poprzez wspieranie nowatorskich działań przyznaje Fundacja Orange.
30-09-2011
Dotacje Fundacji Kronenberga
Granty dla organizacji pozarządowych na projekty z zakresu edukacji, kultury, sztuki i polityki
społecznej.
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30-09-2011
Praktyki i stypendia w Europejskim Centrum Języków Nowożytnych
Europejskie Centrum Języków Nowożytnych (ECML) dwa razy do roku prowadzi nabór na
płatne praktyki trwające od trzech do sześciu miesięcy. Głównym celem ECML, będącego
organem Rady Europy, jest działanie na rzecz wdrożenia polityki językowej i promocji
innowacyjnych metod nauczania języków nowożytnych.
30-09-2011
Praktyki w Komitecie Regionów
Każdego roku Komitet Regionów organizuje pięciomiesięczne praktyki ("stages") dla
absolwentów studiów uniwersyteckich. Szkolenia obejmują pracę na rzecz Komitetu
Regionów i trwają od 16 lutego do 15 lipca (praktyki wiosenne) i od 16 września do 15 lutego
(praktyki jesienne). Ponadto organizowane są praktyki nieodpłatne trwające 4 m-ce.
01-10-2011
Międzynarodowe stypendia na studia magisterskie/doktoranckie w Australii
Program otwarty jest dla studentów ze wszystkich krajów (z wyjątkiem Australii
i Nowej Zelandii). Stypendia są przyznawane na dwa (w przypadku badań zakończonych stopniem
magistra) i trzy lata (badania zakończone stopniem doktora). Stypendium pokrywa czesne i koszty
opieki zdrowotnej dla stypendystów i członków rodzin. Od roku 2011 stypendyści IPRS mogą
ubiegać się o Australijską Nagrodę Podyplomową.

KALENDARZ IMPREZ
KRAJOWEGO PUNKTU KONTAKTOWEGO ds. 7PR

www.kpk.gov.pl

→Więcej

20.09.WARSZAWA Security Research Conference (SRC'11) – największa europejska
konferencja dotyczaca badań na rzecz bezpieczeństwa
Podczas tegorocznej, szóstej już edycji konferencji politycy, badacze, przemysł i użytkownicy końcowi z całej
Europy spotkają się, aby wspólnie porozmawiać na temat rozwiązań prawnych, technologicznych i
organizacyjnych dla największych wyzwań przed jakimi stoi dziś bezpieczeństwo publiczne. Podczas sesji
tematycznych zaprezentowane zostaną innowacyjne rozwiązania wypracowane w ramach
międzynarodowych i krajowych projektów takich jak na przykład systemy „Proteus” i „Talos”. Konferencji
towarzyszyć będzie wystawa naukowo-przemysłowa.
Politechnika Warszawska
ul. Nowowiejska 15/19
Warszawa
29.09.SZCZECIN Przygotowanie biznesplanu dot. komercjalizacji wyników prac badawczych
Podczas szkolenia uczestnik uzyska wiedzę na temat czynności jakie powinien wykonać aby przygotować
dobry biznesplan, kto powinien go napisać, czy i komu zlecić wykonanie pewnych części biznesplanu, jakim
językiem powinien być pisany, na co zwrócić szczególną uwagę, jakie są najczęstsze błędy. Spotkanie
poprowadzi p. Wojciech Przygocki, trener z Poznańskiego Parku Naukowo-Technologicznego Fundacji UAM.
więcej...
Hotel Vestina
Promenada Gwiazd 3
Miedzyzdroje
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29.09.2011 Warszawa - „Reforma szkolnictwa wyższego 2011 r. - wybrane zagadnienia”
Organizator: AMbER Project sp. z o.o. więcej...

29.09.2011 Poznań - Jak napisać wniosek do 7. Programu Ramowego? Elementy dobrego
projektu - dwudniowe warsztaty

Organizator: RPK Fundacja Uniwersytetu im. A. Mickiewicza w Poznaniu, Poznański Park Naukowo-Technologiczny
wiecej...

30.09.2011 Warszawa - Sympozjum Krajowej Rady Koordynatorów Projektów Badawczych
UE Organizator: KRAB - http://www.krab.edu.pl/
05.10.2011 Bydgoszcz - Seminarium "Wsparcie dla firm na pozyskanie grantów w 7. Programie Ramowym oraz Programie CIP" Organizator: Ośrodek sieci Enterprise Europe Network Toruńska
Agencja Rozwoju Regionalnego S.A.więcej...

12.10.2011 Międzyzdroje - Pozyskiwanie środków na finansowanie wdrożeń wyników prac
badawczych , Organizator: Akademia Morska w Szczeciniehttp://www.br.szczecin.pl/
12.10.2011 Krakow - IV Congress of Polish Biotechnology and IV EUROBIOTECH 2011

Organizator: University of Agriculture in Krakow, Jagiellonian University in Krakow, Polish Federation of Biotechnology, Biotechnology Committee of Polish Academy of Sciences, Targi w Krakowie and the Małopolska Centre of Biotechnologyhttp://eurobiotech.krakow.pl/gb//about-congress.html
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