NEWSLETTER
1. Informacja na temat stypendiów Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego za
wybitne osiągnięcia dla studentów na rok akademicki 2013/2014.
Od 1 lipca 2013 r. rektorzy uczelni mogą składać wnioski o przyznanie
studentom stypendiów ministra za wybitne osiągnięcia. O przyznanie
stypendium student może ubiegać się niewcześniej niż po zaliczeniu
pierwszego roku studiów.
Wyjątek stanowi student pierwszego roku studiów drugiego stopnia
rozpoczętych w ciągu roku od ukończenia studiów pierwszego stopnia.
Stypendium ministra za wybitne osiągnięcia może być przyznane studentowi
szczególnie wyróżniającemu się w nauce lub posiadającemu wybitne
osiągnięcia naukowe, artystyczne lub sportowe.
http://nauka.gov.pl/nsstats/ns,88.html?url=http%3A%2F%2Fwww.nauka.gov.pl%2Fkomunikaty%2Finformacj
a-na-temat-stypendiow-ministra-za-wybitne-osiagniecia-dla-studentow-na-rokakademicki-2013-2014.html>
2. Konkurs w ramach Narodowego Programu Rozwoju Humanistyki
http://nauka.gov.pl/nsstats/ns,88.html?url=http%3A%2F%2Fwww.nauka.gov.pl%2Faktualnosciministerstwo%2Fnowy-konkurs-w-ramach-narodowego-programu-rozwojuhumanistyki_20130731.html>
Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego ogłosiło konkurs na finansowanie
projektów upowszechniających wyniki polskich badań humanistycznych na
świecie. To ostatni z konkursów w ramach tegorocznej edycji NPRH. Do
konkursu można zgłaszać projekty obejmujące tłumaczenia i publikację
elektronicznych wydań w innych wersjach językowych polskich dzieł o
najwyższym poziomie naukowym.
Konkurs ma również na celu wprowadzenie do światowego obiegu
elektronicznych wydań najważniejszych czasopism polskiej humanistyki. O
środki ubiegać się mogą np. jednostki naukowe, biblioteki naukowe,
towarzystwa naukowe i fundacje, działające na rzecz nauki. Wnioski
przyjęte do konkursu będą oceniane m.in. pod kątem ich wartości naukowej,
pod uwagę brane będą również sposób upowszechniania wyników oraz
zasadność planowanych kosztów. Okres realizacji projektu nie może
przekraczać 36 miesięcy. Termin zgłaszania wniosków upływa 30 września
2013 r.
http://nauka.gov.pl/nsstats/ns,88.html?url=http%3A%2F%2Fwww.nauka.gov.pl%2Faktualnosciministerstwo%2Fnowy-konkurs-w-ramach-narodowego-programu-rozwojuhumanistyki_20130731.html>
3. Trwa nowy konkurs Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego – „Inkubator
Innowacyjności”
<http://nauka.gov.pl/nsstats/ns,88.html?url=http%3A%2F%2Fwww.nauka.gov.pl%2Faktualnosciministerstwo%2Fnowy-konkurs-w-ramach-narodowego-programu-rozwojuhumanistyki_20130731.html>
„Inkubator Innowacyjności” to kolejna rządowa inicjatywa, która wspiera
proces zarządzania wynikami badań naukowych i prac rozwojowych, w
szczególności w zakresie przygotowań i organizacji kolejnych etapów
komercjalizacji. – Konkurs wpisuje się w całą serię działań pod nazwą

„Pakiet dla innowacyjności”. Mają one na celu usprawnienie transferu
wyników badań naukowych do gospodarki i pobudzenie przedsiębiorczości
opartej na B+R – powiedziała prof. Barbara Kudrycka, minister nauki i
szkolnictwa wyższego.– Niezwykle ważny zadaniem jest też wzrost aktywności
prywatnego kapitału i samych przedsiębiorców, bo jak pokazuje choćby
ostatni raport prof. Orłowskiego, wzrost nakładów na badania i rozwój nie
może opierać się jedynie na inwestycjach z budżetu państwa – podkreśla
prof. Kudrycka. O przyznanie środków finansowych w ramach konkursu mogą
ubiegać się jedynie te podmioty, które od 1 stycznia 2009 r. do dnia
złożenia wniosku mają na swoim koncie co najmniej 15 zgłoszeń wynalazków i
wzorów użytkowych krajowych bądź zagranicznych) oraz sprzedały lub
udzieliły licencji na minimum cztery technologie. W konkursie „Inkubator
Innowacyjności”
wyłonionych
zostanie
12
inkubatorów,
które
stworzą
ogólnopolską sieć.
Każdy z nich otrzyma maksymalnie do 1,5 mln zł na wsparcie procesu
zarządzania wynikami badań naukowych i prac rozwojowych, w szczególności
w zakresie komercjalizacji. Całkowity budżet programu, który zakończy się
w 2015 roku, to 18 mln zł. Wnioski o dofinansowanie w ramach programu
można składać do 10 października 2013 r.
http://nauka.gov.pl/nsstats/ns,88.html?url=http%3A%2F%2Fwww.nauka.gov.pl%2Faktualnosciministerstwo%2Fwsparcie-komercjalizacji-wynikow-badan_20130801.html>
4. miejsce dla High Flyers podczas „Air Cargo Challenge 2013”
http://nauka.gov.pl/nsstats/ns,88.html?url=http%3A%2F%2Fwww.nauka.gov.pl%2Faktualnosciministerstwo%2Ffotografia-polskiego-szkolnictwa-wyzszego-2013.html>
Zespół studentów z Międzywydziałowego Koła Naukowego High Flyers
Politechniki Śląskiej zajął 6. miejsce podczas „Air Cargo Challenge 2013”.
Ogólnoświatowe zawody bezzałogowych samolotów udźwigowych odbywały się od
8 do 12 sierpnia w bazie wojskowej Ota w Portugalii.
Polscy studenci są już laureatami ministerialnego programu „Generacja
Przyszłości”. W konkursie wzięło udział 31 drużyn z całego świata.
Polscy studenci pokonali, m.in. Turcję, Portugalię, Chorwację, Belgię,
Niemcy, Serbię, Rumunię, Brazylię, Hiszpanię, Grecję, Egipt, Chiny oraz
zespoły reprezentujące inne polskie uczelnie.
http://nauka.gov.pl/nsstats/ns,88.html?url=http%3A%2F%2Fwww.nauka.gov.pl%2Fpolska-nauka%2F6miejsce-dla-high-flyers-podczas-air-cargo-challenge-2013.html>
5. Zaproszenie dla polskich uczelni do
Targach Szkolnictwa Wyższego w Indonezji

wzięcia

udziału

w

Europejskich

Ambasada RP w Dżakarcie zaprasza przedstawicieli uczelni do udziału w
piątej edycji Europejskich Targów Szkolnictwa Wyższego (EHEF) w Indonezji,
które odbędą się 9 października w Surabaji oraz 12-13 października 2013 w
Dżakarcie.
http://nauka.gov.pl/nsstats/ns,88.html?url=http%3A%2F%2Fwww.nauka.gov.pl%2Faktualnosciministerstwo%2Fpolsko-slowackie-rozmowy-o-nauce-i-szkolnictwie-wyzszym.html
Polskie stoisko narodowe zostanie zorganizowane przez Ambasadę RP w
Dżakarcie pod hasłem READY, STUDY, GO! POLAND, z wykorzystaniem
wizualizacji realizowanej przez MNiSW od 2012 roku kampanii wspierającej

umiędzynarodowienie polskich uczelni.
Zgłoszenia do udziału w targach należy przesyłać do 31 sierpnia 2013 r.
http://nauka.gov.pl/nsstats/ns,88.html?url=http%3A%2F%2Fwww.nauka.gov.pl%2Fkomunikaty%2Fzaproszen
ie-dla-polskich-uczelni-do-wziecia-udzialu-w-europejskich-targachszkolnictwa-wyzszego-w-indonezji.html>
6. Trwa nabór
Humboldta.

wniosków

w

konkursie

o

stypendia

im.

Aleksandra

von

http://nauka.gov.pl/nsstats/ns,88.html?url=http%3A%2F%2Fnauka.gov.pl%2Faktualnosciministerstwo%2Fminister-barbara-kudrycka-na-radzie-compet.html>
Została uruchomiona elektroniczna rejestracja wniosków w tegorocznym
konkursie o stypendia im. Aleksandra von Humboldta dla wybitnych uczonych
niemieckich planujących pobyt badawczy w polskiej jednostce naukowej.
Zapraszamy polskich badaczy do zgłaszania kandydatur niemieckich uczonych,
którzy chcieliby prowadzić badania w wybranym polskim ośrodku naukowym.
Stypendium FNP może być przyznane na okres 3-6 miesięcy i wykorzystane w
ciągu 3 lat od jego otrzymania. Wysokość stypendium wynosi obecnie
równowartość 4 000 euro miesięcznie.
Termin składania wniosków (i elektronicznej rejestracji) upływa 30 września
br.
<http://nauka.gov.pl/nsstats/ns,88.html?url=http%3A%2F%2Fwww.fnp.org.pl%2Fstypendia-im-a-vonhumboldta-rozpoczynamy-nabor-wnioskow%2F>
7. Rusza kolejny nabór wniosków w ostatniej edycji programów POMOST i
HOMING PLUS
http://nauka.gov.pl/nsstats/ns,88.html?url=http%3A%2F%2Fnauka.gov.pl%2Faktualnosciministerstwo%2Fwiceminister-orlowska-uhonorowana-przez-australijskauczelnie.html
Do 15 października można składać wnioski w VIII i jednocześnie ostatniej
edycji konkursów w programach HOMING PLUS i POMOST (dziedziny Bio, Info,
Techno). Program POMOST Fundacji na rzecz Nauki Polskiej.
POMOST jest pierwszym w Polsce programem wspierającym rodziców-naukowców.
Dzięki niemu mogą oni pogodzić opiekę nad dzieckiem z karierą zawodową.
Granty, jakie przyznawane są w ramach programu ułatwiają bowiem najlepszym
naukowcom wychowującym małe dzieci powrót do zaawansowanej pracy naukowej
oraz wspierają kobiety w ciąży pracujące naukowo. Ze wsparcia mogą
skorzystać nie tylko panie, ale także mężczyźni, po co najmniej
6-miesięcznej przerwie w pracy, wynikającej z opieki nad dzieckiem. W
ostatniej edycji konkursu sfinansowane zostaną projekty o łącznej wartości
2,5 mln złotych.
W programie HOMING PLUS finansowane są innowacyjne projekty realizowane
przez badaczy ze stopniem naukowym doktora, którzy niedawno wrócili do
Polski lub planują powrót do kraju. Na laureatów czeka subsydium badawcze
w wysokości do 80 000 zł rocznie oraz stypendium w wysokości 5000 zł
miesięcznie.

http://nauka.gov.pl/nsstats/ns,88.html?url=http%3A%2F%2Fwww.fnp.org.pl%2Frozpoczynamy-naborwnioskow-w-ostatniej-edycji-programow-homing-plus-i-pomost%2F>
8. Stypendia z dziedziny IT
http://nauka.gov.pl/nsstats/ns,88.html?url=http%3A%2F%2Fnauka.gov.pl%2Fkomunikaty%2Fhoryzont2020-program-ramowy-w-zakresie-badan-naukowych-i-innowacji-na-lata-20142020.html>
Uniwersytet King Mongkut’s University of Technology North Bangkok
informuje o możliwości ubiegania się przez polskich studentów o stypendium
na studiach magisterskich z dziedziny IT.
Stypendium może otrzymać 6 studentów rokrocznie. Obejmie ono koszty
kształcenia przez okres 2 lat, dodatkowo kwota w wysokości 6 tys. bahtów
tajskich miesięcznie przeznaczona jest na wykorzystanie na pomoce badawcze
oraz dydaktyczne.
Zachęcamy do zapoznania się ze stroną internetową www.it-admission.com
http://nauka.gov.pl/ns-stats/ns,88.html?url=http%3A%2F%2Fwww.itadmission.com%2F>
oraz do bezpośredniego kontaktu mailowego pod adresem:
sirapatb@kmutnb.ac.th
http://nauka.gov.pl/nsstats/ns,88.html?url=mailto%3Asirapatb%40kmutnb.ac.th>
oraz garys@kmutnb.ac.th
http://nauka.gov.pl/ns-stats/ns,88.html?url=mailto%3Agarys%40kmutnb.ac.th>
http://nauka.gov.pl/nsstats/ns,88.html?url=http%3A%2F%2Fwww.nauka.gov.pl%2Fkomunikaty%2Fstypendia
-z-dziedziny-it-king-mongkut-s-university-of-technology-north-bangkok.html>
9. Granty francuskiej Fundacji Fyssen
Francuska Fundacja Fyssen oferuje młodym naukowcom po doktoracie granty
badawcze na okres jednego roku (15-30 tys. euro) w zakresie wybranych nauk
biologicznych i humanistycznych.
Corocznie Fundacja przyznaje także międzynarodową nagrodę naukową (60 tys.
euro) – w 2013 r. nagroda zostanie przyznana za badania związane z
mechanizmami poznawczymi człowieka.
Kandydatury można przesyłać do 4 listopada br. do Sekretariatu Fundacji w
Paryżu.
Szczegółowe informacje w jęz. francuskim i angielskim dostępne są pod
adresem www.fondationfyssen.fr
<http://nauka.gov.pl/nsstats/ns,88.html?url=http%3A%2F%2Fwww.fondationfyssen.fr%2F>
MNiSW nie pośredniczy w procedurze naboru kandydatur.
http://nauka.gov.pl/nsstats/ns,88.html?url=http%3A%2F%2Fwww.nauka.gov.pl%2Fkomunikaty%2Fgrantyfrancuskiej-fundacji-fyssen.html
Sprawdź także strony:
www.ncbir.gov.

