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Z nami w świat

… czyli zagraniczne oferty staży, pracy i nauki dla KADRY Akademii Morskiej
w Szczecinie oraz informacje o tym jak uczyć w świecie 2.0

STAŻE NAUKOWE, STYPENDIA
Ekskluzywne kursy języka angielskiego dla dydaktyków AM
Zapraszamy wszystkich chętnych dydaktyków do uczestnictwa w kursach języka angielskiego.
Zajęcia prowadzone
będą
w małych grupach (10 grup po średnio 4 osoby),
przygotowujących do prowadzenia zajęć w języku angielskim. Kursy mają charakter doszkalający i
trwać będą 60 godzin w każdej grupie. Dzięki małym grupom możliwym będzie dostosowanie
zakresu zajęć (głównie słownictwa) do potrzeb dydaktyków z różnych dyscyplin.
Uczestnicy otrzymają materiały w formie elektronicznej. Kurs kończyć się będzie egzaminem
TOEIC. Całość finansowana jest z projektu NOWE HORYZONTY. Zapisy przyjmowane są do 28
lutego. Szczegółowych informacji udziela Pani Kaja Soboń w Dziale Kadr. Serdecznie polecamy.



[NIEMCY] DAAD 2019/2020: bilateralna wymiana naukowców. Kandydatami mogą być
naukowcy z tytułem doktora, zatrudnieni na polskich uczelniach lub w instytucjach naukowych.
Stypendium na pobyt badawczy na uczelni wyższej lub w pozauczelnianej jednostce naukowej
w Niemczech. Finansowanie pobytu w Niemczech możliwe jest pod warunkiem równoczesnej
aplikacji niemieckiego naukowca o pobyt badawczy w Polsce. Termin aplikacji to: 15 kwiecień
2019 więcej…



[NIEMCY] DLR/DAAD Research-Fellowship-Programme. Kandydatami powinni być:
doktoranci, młodzi naukowcy (postdocs) i doświadczeni naukowcy z dziedzin: lotnictwo
i kosmonautyka, energia, transport. Stypendium na pobyt badawczy w jednym z instytutów
Deutsches Zentrum für Luft- und Raumfahrt (DLR). Świadczenia są zróżnicowane w zależności od
statusu kandydata. więcej…
[FRANCJA] Stypendia rządu francuskiego BGF Doktorat Cotutelle. Stypendia skierowane
są do polskich studentów, którzy chcieliby uzyskać stopień naukowy doktora jednocześnie we
Francji i w Polsce. Maksymalny czas trwania stypendium to 15 miesięcy, ale istnieje możliwość
otrzymania stypendium na okres krótszy. Wysokość stypendium wynosi 1060 € (netto) na każdy
miesiąc pobytu we Francji. Termin wysyłania wniosków : 07/03/2019 więcej…
[KRAJE GRUPY WYSZECHRADZKIEJ] Visegrad Scholarship - Stypendia Wyszehradzkie
przeznaczone są na realizację studiów doktoranckich, a także na prowadzenie badań na wyższych
szkołach m.in. w krajach Grupy Wyszehradzkiej i Regionu Bałkanów Zachodnich. Kandydaci
z krajów V4 (w tym Polacy) mogą aplikować o stypendia na 1-4 semestry pobytu w zagranicznych
ośrodkach naukowych w terminie do 15 marca 2019 roku. więcej…
[AUSTRIA] ISTplus to program dla wyjątkowych naukowców, częściowo finansowany przez Unię
Europejską. Program zapewnia stypendystom międzynarodowe i interdyscyplinarne środowisko
badawcze. Program jest skierowany do osób zainteresowanych dydaktyką w dziedzinach
reprezentowanych przez wydział w IST Austria. Istnieją dwa zaproszenia do składania wniosków
rocznie. Terminy składania wniosków to 15 marca i 15 września. Orientacyjna liczba
przewidzianych stypendiów do sfinansowania wynosi 12 za każde zaproszenie, o ile nie ogłoszono
inaczej. Następny termin: 15 marca 2019 r. więcej…
[WIELKA BRYTANIA] Newton International Fellowships - program jest skierowany do
naukowców spoza Wielkiej Brytanii, którzy znajdują się na wczesnym etapie swojej kariery
naukowej i chcą przeprowadzić badania w Wielkiej Brytanii. Aplikacje przyjmowane są do
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27 marca 2019 roku więcej…
[TURCJA] Turecka Rada Naukowo-Techniczna (TÜBİTAK) udziela stypendiów
międzynarodowym naukowcom i badaczom, którzy chcieliby zorganizować warsztaty, konferencje
i wykłady lub prowadzić działalność badawczo-rozwojową w Turcji w dziedzinie nauk
przyrodniczych, inżynierii i nauk technicznych. Program ma na celu promowanie tureckiej
współpracy naukowej i technologicznej z krajami potencjalnych członków. Aplikacje przyjmowane
są non-stop więcej…

KONKURSY, SEMINARIA, SZKOLENIA, KONFERENCJE
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Konkurs: Mój doktorat w 180 sekund. Do 28 lutego 2019 r. trwa nabór zgłoszeń
w ramach pierwszej edycji francuskojęzycznej w Europie Środkowej konkursu pn. Mój doktorat
w 180 sekund. Konkurs adresowany jest do uczestników studiów doktoranckich w roku
akademickim 2018/2019 lub osób, które ukończyły studia doktoranckie i obroniły doktorat w roku
akademickim 2017/2018. Konkurs jest okazją dla doktorantów do przedstawienia swojej pracy
badawczej, w języku francuskim, w sposób prosty i zrozumiały dla zróżnicowanej publiczności,
niekoniecznie związanej z nauką. Laureat polskiej edycji konkursu weźmie udział w jego finale w
Europie Środkowej z udziałem laureatów z 5 państw biorących udział w konkursie. Finał
odbędzie się w maju 2019 w Warszawie. więcej…
LIDER X - konkurs dla młodych naukowców. Od 18 stycznia 2019 r. do 18 marca
2019r. będzie trwał nabór wniosków w ramach konkursu LIDER X, którego organizatorem jest
Narodowe Centrum Badań i Rozwoju. Konkurs adresowany jest do doktorantów, nauczycieli
akademickich bez stopnia doktora oraz osób, które posiadają stopień doktora, a od jego obrony
nie upłynęło 7 lat. Maksymalna kwota dofinansowania projektu wynosi 1,5 mln zł. Celem
konkursu LIDER jest poszerzenie kompetencji młodych naukowców w samodzielnym planowaniu
prac badawczych więcej…
NAWA zaprasza do Polski zagranicznych naukowców - Narodowa Agencja Wymiany
Akademickiej ogłasza program dla przyjeżdżających naukowców: Program im. Ulama. Celem
inicjatywy jest zachęcenie zagranicznych naukowców do rozwijania ich kariery akademickiej
poprzez intensyfikację międzynarodowej mobilności i umożliwienie im nawiązania współpracy
z instytucjami nauki i szkodnictwa wyższego w Polsce. Program daje możliwość zarówno
uznanym, jak i obiecującym naukowcom posiadającym co najmniej stopień doktora, odwiedzenia
Polski w celu udziału przede wszystkim w projektach badawczych i dydaktycznych więcej…
Stypendium konferencyjne dla młodych naukowców - Do 15 lutego 2019 r. trwa nabór
zgłoszeń w ramach konkursu na stypendium konferencyjne dla młodych naukowców. W ramach
konkursu możliwe jest zdobycie stypendium na udział w konferencji RSA Annual Conference 2019
w Santiago de Compostela w Hiszpanii. Konferencja odbędzie się w dniach 5-7 czerwca 2019
roku. O stypendium mogą ubiegać się młodzi naukowcy do 35 roku życia. Stypendium obejmuje
pokrycie opłaty konferencyjnej (wraz z rocznym członkostwem w RSA), a także kosztów
związanych z wyjazdem i zakwaterowaniem do kwoty 500 zł. więcej…
V Ogólnopolska Konferencja INTERDYSCYPLINARNA EUREKA – jest to konferencja
pozwalająca na wymianę doświadczeń oraz poglądów z naukowcami z innych dziedzin nauki. W
obradach uczestniczą zarówno pracownicy naukowi, jak i doktoranci oraz studenci,
przedstawicieli uczelnianych kół naukowych. Celem Konferencji jest integracja środowiska
naukowego oraz stworzenie platformy do budowy interdyscyplinarnych zespołów badawczych.
Każdy z uczestników konferencji ma możliwość opublikowania wyników swych badań naukowych
w formie rozdziału w monografii pokonferencyjnej. Konferencja odbędzie się w dniach
29-30.04.2019 r. więcej…
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