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Dział Współpracy Międzynarodowej Politechniki Rzeszowskiej 

al. Powstańców Warszawy 12, 35-959 Rzeszów tel. +48 17 865 12 92  

 
W styczniowym newsletterze chcemy w szczególności zwrócić uwagę na konkursy 
i działania w ramach międzynarodowych projektów, skierowane do osób rozpoczynają-
cych swoją karierę naukową a także tych, którzy są w trakcie prowadzenia badań nauko-
wych. Udział w konkursach i projektach badawczych stwarza okazję do zdobywania i wy-
miany doświadczeń w międzynarodowej przestrzeni akademickiej. Zachęcamy opieku-
nów kół naukowych do rozpropagowania informacji o konkursach również wśród stu-
dentów. 
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1. Program Erasmus+ KA107 – Ukraina, Gruzja, Brazylia 
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13. Działania w trakcie realizacji 
13.1. Wizyta studyjna delegacji Politechniki Rzeszowskiej w Wietnamie 

13.2. Działania integracyjne dla studentów cudzoziemców 

 



 

 

 

1. Program Erasmus+ KA107 – Ukraina, Gruzja, Brazylia 
Do 17 lutego 2017 r. trwa nabór dokumentów, dotyczących 
działań w programie Erasmus+ związanych z mobilnością na-
uczycieli akademickich. Celem mobilności jest nawiązanie 
współpracy badawczej, wymiana doświadczeń, przeprowa-
dzenie wykładów. Dokumenty należy składać w Dziale 
Współpracy Międzynarodowej Politechniki Rzeszowskiej 
(bud. V, pok. 213). Partnerzy biorący udział w projekcie: 
Ukraina:  Lvivska Polytechnika (Lwów), National Technical 
University of Ukraine "Kyiv Polytechnic Institute" (Kijów) Gruzja: Georgian Technical 
University (Tbilisi), Ivane Javakhishvili Tbilisi State University (Tbilisi) Brazylia: Univer-
sidade Federal de Ouro Preto (Ouro Preto).  
Zasady rekrutacji na wyjazdy stypendialne dla pracowników w ramach programu Era-
smus+ KA107 są dostępne pod adresem:  
http://fao.portal.prz.edu.pl/pl/erasmus-kraje-partnerskie/dokumenty/ 
 
 

2. INTERSTUDENT - Konkurs na najlepszego studenta zagranicznego 
w Polsce 

Do 15 stycznia 2017 r. trwa nabór zgłoszeń kandyda-
tów do 7. edycji konkursu INTERSTUDENT na najlep-
szego studenta zagranicznego w Polsce. Konkurs organi-
zuje Fundacja Edukacyjna Perspektywy w ramach pro-
gramu "Study in Poland" prowadzonego wspólnie  
z Konferencją Rektorów Akademickich Szkól Polskich 
(KRASP). Poszukiwani są studenci, których działalność wzbogaca ich środowisko akade-
mickie i wspiera wymianę kulturową. Warunkiem udziału w konkursie jest aktywność 
w lokalnym środowisku studenckim - kulturalna, społeczna, ekologiczna, sportowa, dzia-
łania na rzecz wielokulturowości oraz dobre wyniki w nauce, czy też udział w ciekawych 
projektach badawczych. Kandydatów zgłaszać mogą ich profesorowie, opiekunowie, wła-
dze uczelni, biura współpracy zagranicznej, samorządy studenckie, a także koleżanki i ko-
ledzy.  
Szczegółowe informacje są dostępne pod adresem:  
http://www.studyinpoland.pl/interstudent/ 

 

 

http://www.lp.edu.ua/en
http://kpi.ua/en
http://kpi.ua/en
http://gtu.ge/Eng/
http://gtu.ge/Eng/
https://www.tsu.ge/en/
http://www.ufop.br/
http://www.ufop.br/
http://fao.portal.prz.edu.pl/pl/erasmus-kraje-partnerskie/dokumenty/
http://www.studyinpoland.pl/interstudent/


 

 

 

3. Konkurs Chist-Era 
Do 17 stycznia 2017 r. trwa nabór wniosków w ramach 
konkursu Chist-Era z obszaru technologii informacyjnych 
oraz komunikacyjnych (ICST). W ramach konkursu moż-
liwe będzie uzyskanie środków na prowadzenie między-
narodowych projektów badawczych. Zgodnie z informa-
cjami organizatorów do konkursu będzie można zgłaszać 
projekty dotyczące następujących zagadnień: Lifelong 
Learning for Intelligent Systems, Visual Analytics for De-
cision-Making under Uncertainty. Wnioski do konkursu mogą składać zespoły badawcze 
złożone z co najmniej 3 grup badawczych z 3 różnych krajów, które biorą udział w kon-
kursie Chist-Era.  
Szczegółowe informacje są dostępne pod adresem:   
https://ncn.gov.pl/aktualnosci/2016-10-05-chist-era-nowy-konkurs 

4. Konkurs ERC Proof of Concept Grant 
Do 19 stycznia 2017 r. trwa nabór wniosków w ramach 
konkursu ERC Proof of Concept Grant, którego organizato-
rem jest European Research Council. Celem konkursu jest 
udzielenie finansowania osobom, które realizują już grant  
i w jego trakcie otrzymują nieplanowane wyniki badań, 
które mogą mieć zastosowanie komercyjne lub społecznie. 
Budżet konkursu wynosi 20 mln euro. Czas trwania: zgłaszany projekt może trwać do 
18 miesięcy. Budżet: na cały czas trwania projektu można uzyskać maksymalnie 150 000 
euro. Wnioskodawca: wnioski mogą składać osoby, które realizują już grant finanso-
wany ze źródeł ERC. W ramach przyznanych środków, można sfinansować prace, których 
nie przewidziano w pierwotnym projekcie. Kolejne nabory wniosków w ramach konkursu 
ERC Proof of Concept Grant prowadzone będą do 25 kwietnia 2017 r. oraz do 5 wrze-
śnia 2017 r.   
Szczegółowe informacje są dostępne pod adresem:  
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportuni-
ties/h2020/topics/erc-2017-poc.html 

5. Konkurs Naukowy E(x)plory  
Do 29 stycznia 2017 r. można zgłaszać swoje propozycje 
w ramach Konkursu Naukowego E(x)plory. Konkurs adre-
sowany jest do młodych naukowców w wieku od 13 lat do 
20 lat. Do konkursu przyjmowane są prace o charakterze 
naukowym ze wszystkich dziedzin nauki, zgłaszane indy-
widualnie lub w zespołach dwu i trzyosobowych. Autorzy 

https://ncn.gov.pl/aktualnosci/2016-10-05-chist-era-nowy-konkurs
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/topics/erc-2017-poc.html
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/topics/erc-2017-poc.html


 

 

 

najlepszych prac otrzymają nagrody finansowe, rzeczowe oraz pokrycie kosztów zagra-
nicznych wyjazdów naukowych. Najlepsze prace zostaną zakwalifikowane do II etapu 
i zaprezentowane na pięciu regionalnych Festiwalach Naukowych E(x)plory, podczas któ-
rych zostaną wybrane prace finałowe. Finał odbędzie się na przełomie września i paź-
dziernika 2017 r. Dodatkowo każdy autor projektu naukowego, który dojdzie do elimina-
cji regionalnych konkursu może wziąć udział w stażach badawczo-rozwojowych 
E(x)plory.    
Szczegółowe informacje są dostępne pod adresem: http://www.explory.pl/ 

6. Konkurs o Nagrodę im. Karola Wielkiego 
Do 30 stycznia 2017 r. można zgłaszać się do konkursu, 
organizowanego przez Parlament Europejski i Fundację 
Międzynarodowej Nagrody im. Karola Wielkiego w Akwi-
zgranie. Konkurs adresowany jest do osób w wieku od 16 
do 30 lat, które realizują projekty ułatwiające porozumienie i współpracę między obywa-
telami krajów europejskich oraz budujące poczucie europejskiej tożsamości. Konkurs do-
tyczy projektów będących w trakcie realizacji oraz które zostaną ukończone między  
1 stycznia 2016 r. a 30 stycznia 2017 r. Ze zgłoszeń wykluczone są rozprawy i publikacje 
naukowe. Pula nagród w konkursie wynosi 10 000 euro.  
Szczegółowe informacje o konkursie są dostępne pod adresem:  
http://www.charlemagneyouthprize.eu/pl/introduction.html 
 

7. Studia doktoranckie we Florencji 
Do 31 stycznia 2017 r. trwa nabór na prestiżowe studia 
doktoranckie i programy badawcze w roku akademickim 
2017/2018 w European University Institute we Florencji. 
Nabór zgłoszeń kierowany jest do osób, które chcą podjąć 

studia doktoranc-
kie z ekonomii, historii, prawa, nauk społecz-
nych i politycznych. Laureaci konkursu będą 
otrzymywać stypendium w wysokości 1 250 
euro miesięcznie. Polska przyznaje co roku 
maksymalnie 10 takich stypendiów. 

 
Szczegółowe informacje o naborze wniosków są dostępne pod adresem:  
http://www.nauka.gov.pl/organizacje-i-programy-miedzynarodowe/europejski-insty-
tut-uniwersytecki-we-florencji-eui.html 
 
 

http://www.explory.pl/
http://www.charlemagneyouthprize.eu/pl/introduction.html
http://www.nauka.gov.pl/organizacje-i-programy-miedzynarodowe/europejski-instytut-uniwersytecki-we-florencji-eui.html
http://www.nauka.gov.pl/organizacje-i-programy-miedzynarodowe/europejski-instytut-uniwersytecki-we-florencji-eui.html


 

 

 

8. Amgen Scholars Program 
Do 1 lutego 2017 r. można składać wnioski na udział  
w Amgen Scholars Program. Program umożliwia studentom 
prowadzenie badań naukowych na najlepszych uczelniach 
Europy. Konkurs adresowany jest do studentów farmacji, 
chemii, biologii, biotechnologii, bioinżynierii i dziedzin 
pokrewnych, którzy planują uzyskanie stopnia doktora.  
W ramach aktualnie prowadzonego naboru wniosków, przyjmowane są zgłoszenia do na-
stępujących jednostek naukowych: Eidgenössische Technische Hochschule Zürich 
(Szwajcaria), Institut Pasteur (Francja), Karolinska Institutet (Szwecja), Ludwig-Maximi-
lians-Universität München (Niemcy), University of Cambridge (Wielka Brytania), Kyoto 
University (Japonia),The University of Tokyo (Japonia).  
 
Szczegółowe terminy i zasady odbywania dwumiesięcznych są dostępne pod adresem: 
http://www.amgenscholars.com/ 
 

9. NATO: Badania dla pokoju i bezpieczeństwa  
Do 1 lutego 2017 r. trwa nabór wniosków w ramach pro-
gramu NATO dla pokoju i bezpieczeństwa. W ramach kon-
kursu można uzyskać finansowanie na projekty badawcze, 
szkolenia i warsztaty związane z bezpieczeństwem. Zgodnie 
z informacjami organizatorów w priorytetowy sposób trak-
towane będą wnioski dotyczące bezpośrednio operacji i mi-
sji NATO oraz inicjatyw przeciwdziałających zagrożeniu ter-
rorystycznemu, zagrożeniom związanym z bronią che-
miczną, biologiczną, radiologiczną oraz jądrową. 
 
Szczegółowe informacje są dostępne pod adresem: http://www.nato.int/cps/en/nato-
live/78209.htm   
 

10. Electric Mobility Europe 
Do 6 lutego 2017 r. trwa nabór wniosków w ramach konkursu 
Electric Mobility Europe. W ramach konkursu możliwe jest uzy-
skanie środków na realizację międzynarodowych projektów ba-
dawczych dotyczących zagadnień z zakresu elektromobilności  
i pojazdów elektrycznych. Na dofinansowanie udziału polskich 
projektów NCBiR przeznaczyło 1 mln euro. Zakres tematyczny 
konkursu obejmuje następujące zagadnienia: system integration (transport, urban and 

http://www.amgenscholars.com/
http://www.granty-na-badania.com/2016/12/nato-badania-dla-pokoju-i-bezpieczenstwa.html
http://www.nato.int/cps/en/natolive/78209.htm
http://www.nato.int/cps/en/natolive/78209.htm
http://2.bp.blogspot.com/-mJqmzHF4RyY/VunCV4Tj-jI/AAAAAAAAQzY/w-HXGVA0uH4pcoMBKKCjM4vWdErb1NWVg/s1600/nato.png


 

 

 

sub-urban areas), integration of urban freight and city logistics in e-mobility, Smart Mo-
bility concepts and ICT applications, Public Transport, Consumer behaviour and societal 
trends. 
Szczegółowe informacje o konkursie są dostępne pod adresem: 
http://www.ncbr.gov.pl/programy-miedzynarodowe/era-net-co-fund/emeurope/aktu-
alnosci/art,4623,electric-mobility-europe-otwarcie-naboru-wnioskow.html 
 

11. ERA-NET SOLAR 
Do 20 lutego 2017 r. trwa nabór wniosków w ramach pro-
gramu ERA-NET SOLAR. W ramach konkursu można uzy-
skać środki finansowe na prowadzenie międzynarodowych 
badań dotyczących zagadnień związanych z systemami wy-
twarzania energii elektrycznej z wykorzystaniem energii 
słonecznej, m.in. z systemami koncentratorów energii słonecznej (CSP) oraz ogniw foto-
woltaicznych (PV). Narodowe Centrum Badań Naukowych na dofinansowanie udziału 
polskich podmiotów przeznaczyło: 500 000 euro. Tematyka konkursu to: Systemy wy-
twarzania energii elektrycznej z wykorzystaniem energii słonecznej. Do konkursu można 
składać wnioski, które przewidują badania z zakresu: innovative and low-cost PV manu-
facturing issues, advanced PV products and applications, PV system integration, CSP cost 
reduction and system integration.  
 
Szczegółowe informacje o konkursie są dostępne pod adresem: 
http://www.ncbr.gov.pl/programy-miedzynarodowe/era-net-co-fund/solar-eranet-co-
fund/aktualnosci/art,4752,solar-era-net-cofund-joint-call-otwarcie-naboru-wnio-
skow.html 

12. V4-Korea Joint Call for Proposals 
Do 22 lutego 2017 r. trwa nabór wniosków do I konkursu w ra-
mach współpracy państw Grupy Wyszehradzkiej (V4) i Korei Po-
łudniowej (V4-Korea Joint Research Program). Na dofinansowa-
nie udziału polskich podmiotów NCBR przeznaczy 500 000 
euro. Do konkursu można składać wnioski, które dotyczą tema-
tyki: chemistry and chemical engineering including IT, BT, NT based on the chemistry and 
chemical engineering. Wnioskodawcami w konkursie mogą być: jednostki naukowe, mi-
kro/małe/średnie/duże przedsiębiorstwa, konsorcja naukowe 
(mikro/małe/średnie/duże przedsiębiorstwo + jednostka naukowa/jednostki naukowe). 
 
Szczegółowe informacje są dostępne pod adresem: http://www.ncbr.gov.pl/programy-
miedzynarodowe/wspolpraca-v4---korea/aktualnosci/art,4645,wspolpraca-panstw-v4-
korea-informacja-dotyczaca-otwarcia-naboru-wnioskow-w-i-konkursie.html 

http://www.ncbr.gov.pl/programy-miedzynarodowe/era-net-co-fund/emeurope/aktualnosci/art,4623,electric-mobility-europe-otwarcie-naboru-wnioskow.html
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http://www.ncbr.gov.pl/programy-miedzynarodowe/era-net-co-fund/solar-eranet-cofund/aktualnosci/art,4752,solar-era-net-cofund-joint-call-otwarcie-naboru-wnioskow.html
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13. Działania w trakcie realizacji  
13.1. Wizyta studyjna delegacji Politechniki Rzeszowskiej w Wietnamie 

W dniach 8-10 grudnia 2016 r. przed-
stawiciele naszej uczelni przebywali  
z kilkudniową wizytą w Hanoi, na za-
proszenie Vietnam Airlines. Program 
obejmował spotkania z przedstawicie-
lami firm z branży lotniczej, które są 
zainteresowane kształceniem przy-
szłych pracowników na Politechnice 
Rzeszowskiej. Delegacja zwiedziła 
ośrodki szkoleniowe mechaników lotniczych i warsztaty remontowe samolotów Vietnam 
Airlines (obsługujące m.in. Dreamlinery oraz Airbusy serii 330). Delegacja z Politechniki 
Rzeszowskiej została również przyjęta przez przedstawicieli polskiej ambasady w Hanoi: 
Szymona Wudarskiego, zastępcę ambasadora i kierownika Wydziału Polityczno-Ekono-
micznego Ambasady RP w Hanoi oraz Piotra Młynarskiego, konsula, kierownika referatu 
ds. konsularnych Ambasady. Dyskutowano m.in. o wizach studenckich dla kandydatów na 
studia na Politechnice Rzeszowskiej. http://w.prz.edu.pl/uczelnia/aktualnosci/wizyta-
studyjna-delegacji-politechniki-w-wietnamie-122.html 

13.2. Działania integracyjne dla studentów cudzoziemców 

W dniach 26–27 listopada 2016 r. studenci z Wietnamu, którzy roz-
poczęli studia na Politechnice Rzeszowskiej od nauki języka pol-
skiego mieli okazję zapoznać się m.in. z ofertą kulturalną Rzeszowa. 
Razem ze studentami z Samorządu Studenckiego Politechniki Rze-
szowskiej odwiedzili rzeszowski ratusz, a w Filharmonii Podkar-
packiej wysłuchali koncertu. Grudniowy koncert w Instytucie Mu-
zyki był okazją do spotkania z  muzyką Fryderyka Chopina. Pozna-
wanie Rzeszowa było jednym z elementów integracji z lokalnym śro-
dowiskiem akademickim i polską kulturą. Podczas już XVI edycji 

Nocnych Spotkań z Reklamą, które 
miało miejsce 02 grudnia 2016 r. na  
naszej uczelni studenci obejrzeli pokaz 
najciekawszych reklam z całego 
świata. Studenci kibicowali również podczas akademickich 
rozgrywek tenisa stołowego w hali sportowej uczelni. 
Z kolei studenci z Ukrainy pochodzący z miast partnerskich: 

Lwów, Łuck, Iwano-Frankowsk, dzięki uprzejmości Filharmonii Podkarpackiej skorzy-
stają z zaproszeń na koncerty w styczniu 2017 r. 

http://w.prz.edu.pl/uczelnia/aktualnosci/wizyta-studyjna-delegacji-politechniki-w-wietnamie-122.html
http://w.prz.edu.pl/uczelnia/aktualnosci/wizyta-studyjna-delegacji-politechniki-w-wietnamie-122.html
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