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Wszystkim Subskrybentom Newslettera BWM życzymy rodzinnych
i spokojnych Świąt Bożego Narodzenia oraz Wszystkiego Dobrego
w Nowym Roku,
Prorektor ds. Nauki i Współpracy z Zagranicą prof. dr hab. Janusz Ostoja-Zagórski
oraz pracownicy Biura Wspólpracy Międzynarodowej i Działu Nauki
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Można jeszcze zgłaszać się na grudniowe szkolenie z 7PR:

„OD POMYSŁU DO PROJEKTU – myślenie projektowe”
15 grudnia 2010
w godz. 09.30-14.30
Sala Rady Wydziału Pedagogiki i Psychologii UKW
ul. Chodkiewicza 30
85-064 Bydgoszcz
Szkolenie skierowane jest do młodych naukowców (asystentów i doktorantów)
zainteresowanych pozyskaniem środków na badania i rozwój naukowy.
Podczas spotkania zaprezentowane zostaną zagadnienia dotyczące definicji
pojęcia projekt, tworzenia prawidłowego planu działania w projekcie, właściwego
określenia celów i problemów projektu, prawidłowego zarządzania projektem oraz
informacje dotyczące możliwości pozyskania partnerów konsorcjum projektowego.
Warsztaty poprowadzi pracownik Punktu Kontaktowego ds. 7. Programu
Ramowego Unii Europejskiej przy Uniwersytecie Mikołaja Kopernika - Pani Lucyna
Leonartowicz.
Ze względu na charakter spotkania, ilość miejsc jest ograniczona (40 osób),
prosimy o wysyłanie formularzy zgłoszeniowych do 13 grudnia 2010 roku faxem:
52 341 47 73 lub mailem (bwm@ukw.edu.pl).

Formularze zgłoszeniowe oraz szczegółowy program obu spotkań dostępny jest na
stronie internetowej Biura Współpracy Międzynarodowej.

Zapraszamy!
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Przypominamy również o:

SPOTKANIU INFORMACYJNYM ALUMNIPORTAL
9 grudnia
Aula Mikotoksyn UKW
godz. 11.00-14.00

Spotkanie
nowemu

informacyjne

portalowi

poświęcone

społecznościowemu

ALUMNIPORTAL

poświęconemu

DEUTSCHLAND

studiowaniu

i

–

pracy

w Niemczech (więcej informacji o portalu zamieściliśmy w październikowym numerze
newslettera). Podczas spotkania omówione zostaną m.in. idee i charakterystyka
portalu, jego grupy docelowe, zasady rejestracji dla nowych użytkowników oraz tajniki
jego funkcjonowania.

Gość specjalny – zmiana: Niestety nie może nas odwiedzić pan
Thomas Urban. Spodziewamy się jednak nie mniej ciekawego gościa
– będzie nim p. Adam Krzemiński, publicysta Polityki, specjalista
w sprawach stosunków polsko-niemieckich.

Kontakt do Multiplikatora portalu – p. Karola Gliszczyńskiego:
k.gliszczynski@alumniportal-deutschland.org

www.alumniportal-deutschland.org
Szczegółowy program spotkania dostępny będzie
wkrótce na stronie internetowej
Katedry Germanistyki
www.germanistyka.ukw.edu.pl
Biura Współpracy Międzynaroodowej
www.bwm.ukw.edu.pl
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CO NOWEGO W PROGRAMIE ERASMUS
Poszukujemy mentorów dla zagranicznych studentów programu
ERASMUS.
STUDENCIE UNIWERSYTETU KAZIMIERZA WIELKIEGO!

• Starasz się o wyjazd na stypendium z Programu

Erasmus?
• Chcesz podszlifować język obcy?
• Lubisz przebywać w środowisku międzynarodowym?
PROGRAM MENTOR JEST DLA CIEBIE!
W zamian za opiekę nad studentem oferujemy:

• możliwość udziału w wycieczkach i imprezach integracyjnych;
• dodatkowe punkty uwzględniane w rekrutacji do udziału Programie Erasmus;
• certyfikat uczestnictwa w programie MENTOR.
FORMULARZ ZGŁOSZENIA oraz PORADNIK MENTORA dostępne są na stronie BWM
(www.bwm.ukw.edu.pl) w dziale ERASMUS, w zakładce DLA STUDENTÓW.

BWM oraz Uczelniany Koordynator Programu ERASMUS
zapraszają studentów UKW na

SPOTKANIE INFORMACYJNE

„ERASMUS REKRUTACJA
2011/2012”
14 GRUDNIA (wtorek) 2010, godz. 15.30-17.00,

sala 02, Copernicanum UKW, ul. Kopernika 1
www.erasmus.ukw.edu.pl
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KONKURS NA LOGO – LEONARDO DA VINCI –
TRANSFER INNOWACJI
Kierownik projektu – dr Aleksandra Błachnio (Instytut Psychologii) oraz
Biuro Współpracy Międzynarodowej zapraszają wszystkich studentów do wzięcia udziału
w konkursie na logo Projektu z programu Leonardo da Vinci – Transfer Innowacji:

pt. Internacjonalizacja i Mobilność w Programie Nauczania
Internationalisation and Mobility in the students Curricula.
Oprócz UKW w projekcie rozpoczętym 01.12.2010 bierze udział 7 partnerów:

–

Koordynator, Landstede Group (Holandia) – www.landstede.nl

–

Angus College (UK) – www.angus.ac.uk

–

Politeknika Ikastegia Txorierri (Hiszpania) – www2.txorierri.net

–

Johannes Gutenberg Universität Mainz (Niemcy) – www.uni-mainz.de

–

Marijampoles profesinio rengimo centras (Litwa) – www.mprc.lt

–

Stichting Ecabo (Holandia) – www.ecabo.nl

–

Institut Europeen de l'entrepreneuriat rural (Francja) – www.i2er.org

Wkładem Partnera z Polski ma być opracowanie psychologicznych aspektów mobilności
i kwestia wyrównywania szans. W ramach projektu powstanie program służący poprawie
europejskiej mobilności.
Główne cele to:
- stworzenie podręcznika dla nauczycieli,
- wyznaczenie studentom zadań związanych z internacjonalizacją,

- curriculum planner/planner programu nauczania,
- strona internetowa.
Opis Projektu
Nabycie umiejętności językowych oraz rozwój kompetencji towarzyszących doświadczeniu studiowania za
granicą to dla młodych ludzi nieoceniona baza dla osiągnięcia sukcesu na europejskim rynku pracy. Komisja
Europejska uznaje obecnie kwestię mobilności studentów za ogólnoeuropejski priorytet. Zbliża się rok 2013, a wraz
z nim cel strategiczny Unii dla aktualnego programu: oczekuje się, że 80 tys. studentów rocznie zostanie
zaangażowanych w programy mobilnościowe (Deklaracja Kopenhaska). Statystyki pokazują, że niemal każdy kraj
w Europie ma problemy z osiągnięciem satysfakcjonujących wskaźników mobilności.
Studenci są zainteresowani uczestnictwem w programach mobilnościowych. Jednak znaczna część z nich
rezygnuje lub skraca pobyt za granicą z powodu różnych problemów, jakie napotykają za granicą. Aby podnieść
wskaźniki mobilności, niezbędne jest wprowadzenie odpowiedniego programu przygotowującego.
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Projekt

INtheMC

ma

na

celu

zwiększenie

liczby

studentów

z

sukcesem

zaangażowanych

w internacjonalizację i programy mobilnościowe oraz szkolenie nauczycieli i ekspertów w tej dziedzinie. Opiera się
on na wynikach najnowszych badań prowadzonych przez Finów (2009) na temat wpływu internacjonalizacji na
ścieżkę edukacji w ramach fińskiego systemu edukacji. Na bazie badań fińskich powstać ma spójna metodologia
adresowana jednocześnie do nauczycieli, studentów i kadry eksperckiej. Rezultatem Projektu ma być stworzenie
spójnego programu dotyczącego internacjonalizacji, którym mogliby posługiwać się nauczyciele/wykładowcy,
skutecznie zachęcając uczniów/studentów do podejmowania studiów i pracy za granicą. Poprawią się dzięki temu
europejskie wyniki mobilności i wzrośnie szansa nabywania kompetencji niezbędnych na europejskim rynku pracy.

KONKURS
na opracowanie znaku graficznego – logo Projektu

Internacjonalizacja i Mobilność w Programie Nauczania (INtheMC)
Praca konkursowa ma spełniać następujace warunki:

•

działać jako symbol Projektu,

•

być niepowtarzalna i oryginalna,

•

być niezależna od środka powielania (uniwersalna)
i łatwo skalowalna,

•

zawierać dowolną kombinację „słów” i „rysunków”,

•

nadawać się do różnorodnego wykorzystania
w dokumentacji Projektu,

•

być wykonana w technice komputerowej.

Pracę konkursową należy dostarczyć:

•

w formie kolorowego wydruku na podkładzie formatu A4,

•

w wersji elektronicznej na płycie CD lub mailem w formacie JPG.

•

do pracy konkursowej należy dołaczyć formularz zgłoszeniowy (dostępny na stronie
Biura Współpracy Międzynarodowej). Wersję elektroniczną pracy należy oznaczyć
podając w nazwie pliku imię i nazwisko.

Konkurs został ogłoszony przez wszystkich partnerów Projektu. Zwycięskie logo stanie
się oficjalnym znakiem graficznym Projektu i będzie wykorzystywane w jego
dokumentacji. Autor otrzyma upominki rzeczowe związane z Projektem.
Prace prosimy nadsyłać na adres Biura Współpracy Międzynarodowej UKW lub
mailowo: bwm@ukw.edu.pl.
Termin nadsyłania projektów to 15 grudnia br.
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ASYSTENTURA COMENIUSA-NOWY NABÓR

Narodowa Agencja Programu „Uczenie się przez całe życie” zaprasza na kolejną
edycję Asystentury Comeniusa (staże pedagogiczne przyszłych nauczycieli w szkołach
europejskich trwające od 3 do 10 miesięcy). Do głównych zadań asystenta podczas
praktyki należy nauczanie jednego z języków krajów Unii Europejskiej lub innego
przedmiotu.
Program skierowany jest do studentów kierunków nauczycielskich, którzy
w momencie składania wniosku mają ukończone co najmniej 2 lata studiów. Dzięki
Asystenturze Comeniusa przyszli nauczyciele osiągają szereg korzyści:

• wszechstronny rozwój zawodowy,
• nabywają pierwsze doświadczenia w pracy z młodzieżą,
• nabywają cenne doświadczenia w pracy w innym systemie
oświatowym,

• mają możliwość doskonalenia języka obcego.
W trakcie pobytu na asystenturze, studenci otrzymują stypendium niezbędne
do utrzymania się za granicą, którego wysokość uzależniona jest od kraju oraz czasu
trwania praktyki.
Zasady ubiegania się o udział w Programie Asystentura Comeniusa
Osobami uprawnionymi do ubiegania się o wyjazd na Asystenturę Comeniusa są:
- studenci kierunków nauczycielskich, planujący pracę w zawodzie nauczyciela, którzy
w momencie składania wniosku mają ukończone co najmniej 2 lata studiów,
- absolwenci kierunków nauczycielskich, którzy nigdy wcześniej nie uczyli w szkole.
Kandydaci powinni złożyć w terminie do 31 stycznia 2011 roku (w przypadku
dokumentów w wersji papierowej decyduje data stempla pocztowego) następujące
dokumenty:
1. Wniosek w formie papierowej (2 egzemplarze w języku polskim) oraz w formie elektronicznej
(wnioski eform do uzupełniania online dostępne są na stronie www.comenius.org.pl w pierwszej połowie
grudnia b.r.).
2.
Rekomendację
dziekana
wydziału/rektora/dyrektora
studentem kierunku nauczycielskiego.

szkoły,

jeśli

wnioskujący

jest
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3. W przypadku kandydatów (studentów lub absolwentów) z kierunków innych niż neofilologiczne należy
przedstawić poświadczenie znajomości języka obcego na poziomie B2.
4. Dokumentowanie treści zawartych we wniosku poprzez załączanie zaświadczeń, certyfikatów,
dyplomów (ukończone kursy, szkolenia, wolontariaty itp.) może być dodatkowym atutem.

Kandydaci przesyłają dokumenty bezpośrednio do Narodowej Agencji.
Osoby, które będą aplikować proszone są o dostarczenie kopii dokumentów do
Biura Współpracy Międzynarodowej.
Dokumenty w wersji papierowej należy przesyłać do Narodowej Agencji na adres:
Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji
Narodowa Agencja Programu "Uczenie się przez całe życie"
ul. Mokotowska 43
00-551 Warszawa
Asystentura Comeniusa - Asystenci Comeniusa
Uprzejmie informujemy, iż złożenie formularza aplikacyjnego nie jest równoznaczne
z przyznaniem dofinansowania i wyjazdem na asystenturę.
Więcej informacji znajduje się na stronie www.comenius.org.pl.

OFERTA EUROPEJSKIEGO INSTYTUTU UNIWERSYTECKIEGO STUDIA DOKTORANCKIE
NA WYDZIALE HISTORII I CYWILIZACJI
Europejski Instytut Uniwersytecki, Wydział Historii i Cywilizacji we Florencji oferuje
niezwykłe szanse rozwojowe dla osób zainteresowanych studiami doktoranckimi
w zakresie historii:

•
•
•
•
•
•
•

międzynarodowe środowisko,
różnorodność kulturowa i językowa,
czteroletnie stypendia doktoranckie,
program wymiany z najważniejszymi uczelniami europejskimi,
nowoczesna biblioteka i łatwy dostęp do danych,
kursy językowe,
możliwości rozwoju.

Termin składania aplikacji: 31 stycznia 2011.
Więcej informacji tutaj.
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DAAD – STYPENDIA NA WAKACYJNE KURSY JĘZYKA
NIEMIECKIEGO DLA ZAAWANSOWANYCH STUDENTÓW
Stypendia dla studentów wszystkich kierunków na uczestnictwo w letnich kursach
językowych oferowanych przez niemieckie uniwersytety.
Cele:

• Stypendium zapewnia udział w letnich kursach językowych (także literatury

i kultury niemieckiej oraz w kursach języka technicznego, prawniczego lub
ekonomicznego) oferowanych przez niemieckie uniwersytety.
Kto może ubiegać się o fundusze:

• O stypendium mogą ubiegać się wybitni studenci wszystkich kierunków, którzy
ukończyli pierwszy rok studiów, a także studenci drugiego i trzeciego roku
Nauczycielskich Kolegiów Języków Obcych.

• O stypendium nie mogą ubiegać się osoby, które odbyły dłuższy pobyt na jednej
z uczelni niemieckiego obszaru językowego (Niemcy, Austria, Szwajcaria), w
tym byli stypendyści programu Erasmus/Sokrates, studenci studiów
doktoranckich oraz osoby, które w przeszłości otrzymały już stypendium DAAD
(w tym stypendium na letni kurs języka niemieckiego) lub dłuższe stypendium
innej organizacji na pobyt w Niemczech.

• Dobra znajomość języka niemieckiego, co

najmniej na poziomie B1, wystarczająca do
zrozumienia wykładów w języku niemieckim
oraz do pracy grupowej podczas kursu.

• Limit wieku: nie ma
• Czas trwania kursów: 3 - 4 tygodnie
Wysokość stypendium:
850 Euro + 325 euro - ryczałt na podróż/ Organizatorzy zapewniają
zakwaterowanie.
Termin składania wniosków: 15 grudnia 2010
Tego samego dnia upływa termin zgłaszania się na wakacyjne kursy j. niemieckiego dla
studentów przynależących do niemieckiej mniejszości narodowej w Polsce.
Szczegóły obu kursów tutaj.
Przypominamy, że na UKW (Katedra Germanistyki) pracuje lektor programu DAAD,
p. Friederike Partzsch – partzsch@ukw.edu.pl, z którą można skonsultować się
w sprawie stypendiów i wyjazdów organizowanych przez Fundację.
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WOLONTARIAT W IRLANDII
Przedstawiamy ciekawą ofertę wolonatriatu dla wszystkich zainteresowanych
pomocą chorym dzieciom.

Barretstown to położony w pobliżu Dublina ośrodek dla dzieci cierpiących na choroby
nowotworowe. Co roku od marca do listopada dzieci z całego świata przyjeżdżają tam
z rodzicami na obozy, których wypełniony zabawą i terapią program pozwala im
zintegrować się i zapomnieć o chorobie.
Ponieważ wśród uczestników są także dzieci z Polski, ośrodek w Barretstown
poszukuje wolontariuszy gotowych pełnić funkcję tłumaczy lub opiekunów podczas
sezonu letniego 2011. Tłumacze towarzyszą dzieciom ze swoich krajów i pomagają im
w zrozumieniu anglojęzycznego programu. Opiekunowie pomagają im w codziennym
przemieszczaniu się, przy czym także powinni oni płynnie posługiwać się językiem
angielskim.
Szczegółowe informacje na stronie Ośrodka.
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STYPENDIA W INDONEZJI

Ambasada Republiki Indonezji w Warszawie zaprasza studentów polskich uczelni
do podjęcia studiów w Indonezji w ramach programu Darmasiswa na rok
2011/2012.
W bieżącym roku w programie brało udział 750 studentów z ponad 80 krajów. Program
oferuje semstralne lub całoroczne stypendia umożliwiające studentom z zagranicy
naukę języka indonezyjskiego (Bahasa Indonesia) lub/i kierunków artystycznych
zwiazanych z kulturą Indonezji, takich jak:
teatr wayang
muzyka gamelanowa
taniec
batik
rzeźba
na wybranych uczelniach w Indonezji.
Program DARMASISWA ma służyć lepszemu zrozumieniu i budowaniu silniejszych
więzi międzykulturowych pomiędzy Indonezją i zaprzyjaźnionymi państwami. Kursy
prowadzone w ramach programu DARMASISWA nie kończą się przyznaniem tytułu
naukowego (non-degree). Jego uczestnikom nie wolno prowadzić w Indonezji
działalności politycznej i/lub biznesowej, ani pracy zarobkowej. Nauka w ramach
programu jest darmowa. Uczestnik otrzymuje miesięczne kieszonkowe na koszty
utrzymania.
Kandydaci muszą złożyć swoje aplikacje najpóźniej do końca lutego 2011 r.
Wszelkie pytania dotyczące programu należy wysyłać na adres email
dawid@indonesianembassy.pl.
Szczegółowe informacje oraz wykaz uczelni indonezyjskich objętych programem
można znaleźć w załączniku oraz na stronach: www.indonesianembassy.pl,
www.darmasiswa.diknas.go.id/english/pl.
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INFORMACJE Z DZIAŁU NAUKI
19 listopada 2010 r. w Copernicanum odbyły się Zaduszki Jazzowe poświęcone
zmarłym pracownikom i studentom uczelni. Podczas specjalnego koncertu wystąpiły
zespoły DIXIE COMPANY z Poznania i BRASS BAND z Rakovnika w Czechach.

Przypominamy, że zbliża się termin rozliczania grantów indywidualnych, a
także projektów badawczych.

• ostateczny termin składania faktur: 15 grudnia,
• proszę zwrócić uwagę, aby faktura nie miała terminu płatności w okresie:
27.12.2010 – 09.01.2011,

• termin rozliczenia badań własnych: 10 stycznia – sprawozdanie należy złożyć
w Instytucie lub Katedrze,

• formularz do pobrania: sprawozdanie z realizacji badań własnych- na stronie
Działu Nauki (www.dnauki@ukw.edu.pl).
Projekty badawcze: w związku z przejęciem finansowania przez Narodowe
Centrum Nauki przewiduje się, że na przełomie I i II kwartału 2011r. zostaną
ogłoszone konkursy na finansowanie projektów badawczych.
Z dniem 13 października 2010r. weszło w życie rozporządzenie Ministara
Nauki i Szkolnictwa Wyższego w sprawie kryteriów i trybu przyznawania
oraz rozliczania środków finansowych na inwestycje budowlane służące potrzebom
badań naukowych lub prac rozwojowych:

• w związku z tym, termin zgłaszania roboczych wniosków o przyznanie dotacji na
inwestycję budowlaną na 2012r. należy składać w dziale nauki do dnia
05.07.2011r.
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NIE PRZEGAP TERMINU
→ Więcej
09-12-2010
Programy szkoleniowe UE-Japonia
Szkolenia, ktore podnoszą umiejętności pracowników firm
europejskich; mogą mieć formę prowadzenia badań oraz wymiany doświadczeń w prowadzeniu
biznesu.
19-12-2010
Kursy BEST dla studentów uczelni technicznych
Międzynarodowe kursy, seminaria, konkursy i inne wydarzenia dla studentów uczelni
technicznych w czasie których studenci pogłębiają swoją wiedzę w międzynarodowym
środowisku, a przy okazji... dobrze się bawią.
04-01-2010
Dotacje na spotkania i współpracę polsko-niemiecką
Współfinansowanie projektów rozwijających współpracę polsko-niemiecką - spotkań,
współpracę instytucji, badań naukowych, działań edukacyjnych na rzecz ochrony środowiska.
07-01-2011
Stypendia UNESCO im. Keizo Obuchiego
Stypendia naukowe dla młodych naukowców z tytułem magistra prowadzących badania w takich
dziedzinach jak środowisko, dialog międzykulturowy, technologie informacyjne
i komunikacyjne, pokojowe rozwiązywanie konfliktów.
12-01-2011
Noc Naukowców
Eksperymenty, demonstracje naukowe, wizyty w laboratoriach, warsztaty dla dzieci
i młodzieży, konkursy mogą się odbywać w ramach „Nocy Naukowców”. Celem przedsięwzięcia
jest zbliżenie naukowców i społeczeństwa, stworzenie okazji do spotkania, poznania się
i umożliwienie wspólnych działań.
14-01-2011
Praktyki w Europejskiej Fundacji ds. Poprawy Warunków Życia i Pracy
Fundacja przyjmuje na 3-5 miesięczne praktyki kandydatów, którzy nie przeszli szkolenia
w innej instytucji europejskiej, posiadają dyplom lub pracują w sektorze publicznym.
Wysokość stypendium: do 900 EUR.
15-01-2011
Staże w Delegacji Unii Europejskiej przy ONZ w Nowym Jorku
Kilkumiesięczne nieodpłatne staże dla studentów studiów drugiego stopnia ze znajomością
języków obcych.
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WIADOMOŚCI

Przyznano stypendia konferencyjne
Zakończyła się IV w tym roku edycja konkursu o stypendia konferencyjne
realizowanego przez FNP we współpracy z Towarzystwem Naukowym Warszawskim.
Stypendia
na
dofinansowanie
kosztów
udziału
polskich
naukowców
w międzynarodowych konferencjach, sympozjach i kongresach (na łączną kwotę 43,100
zł) otrzymało dwudziestu naukowców.
Do IV edycji konkursu (termin składania wniosków upływał 30 października br.)
wpłynęło 66 wniosków. Były one rozpatrywane w zespołach komisyjnych z podziałem na
nauki przyrodnicze, ścisłe oraz nauki humanistyczne. Badacze, którzy otrzymali
dofinansowanie, wyjadą na konferencje m.in. do Meksyku, Maroka, Jordanii, Brazylii.

Znajdź pracę
Aktualny wykaz ofert pracy w projektach laureatów programów Fundacji na rzecz
Nauki Polskiej, skierowanych do doktorantów, postdoktorantów i studentów można
znaleźć tutaj.

Nowa publikacja KPK
W dziale „Publikacje” na stronie Krajowego Punktu Kontaktowego została
zamieszczona broszura: EDIPAC – czyli jak skutecznie przygotować projekt
„Badania na rzecz MŚP” w 7. Programie Ramowym UE http://www.kpk.gov.pl/publika
cje/index.html, polska wersja fikcyjnego wniosku typu „Badania na rzecz MŚP”
przetłumaczona i opracowana przez zespół ekspertów Krajowego Punktu
Kontaktowego ProgramówBadawczych UE. Publikacja w przystępny sposób pokazuje
jak powinien wyglądać poprawnie przygotowany projekt tego typu. Oprócz samej
treści wniosku, zawiera wiele cennych komentarzy i wskazówek.

Europejsko-chiński rok młodzieży
11 stycznia przyszłego roku zainaugurowany zostanie oficjalnie Europejsko-Chiński
Rok Młodzieży 2011. Komisarz UE ds. młodzieży Androulla Vassiliou i wiceszef
Ogólnochińskiej Federacji Młodzieży Lu Yongzheng podpisali porozumienie w tej
sprawie. Pomysłodawcy inicjatywy chcą również zachęcać młodzież do wspierania
rozwoju stosunków UE – Chiny.
15

KALENDARZ IMPREZ
→Więcej

14.12. GDAŃSK „Spotkanie informacyjne pn. Ekspert Komisji Europejskiej –
dołącz do najlepszych”
Spotkaniu będzie przewodniczył prof. dr hab. inż. Maciej Bagiński,
doświadczony ekspert regularnie oceniający wnioski składane m.in.
w obszarze 7. Programu Ramowego UE. Więcej
14.12.WARSZAWA „Dzień Informacyjny Euratom Fission”
Omówienie obecnie prowadzonych i przyszłych działań, tematyka aktualnego konkursu,
działalność i program badawczy Europejskiej Platformy Technologicznej, możliwości
współpracy międzynarodowej dla naukowców zainteresowanych zagadnieniami
energetyki jądrowej. Więcej
15.12. SZCZECIN „Przygotowanie wniosku projektowego do 7 PR”
Organizator: Dział Nauki i Wspólpracy z Zagranicą PUM we współpracy z Regionalnym
Centrum Innowacji i Transferu Technologii ZUT. Więcej
16.-17.12. JURA KRAKOWSKO-CZĘSTOCHOWSKA „Komercjalizacja badań
naukowych a ośrodki transferu technologii”
Podczas konferencji zaprezentowane zostaną teksty nagrodzone w konkursie dla
naukowcoów na najlepszy artykuł naukowy o ośrodkach transferu technologii,
zorganizowanym przez Ośrodek Przetwarzania Informacji (OPI). Więcej
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