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1 Konkurs: Innowacyjne rozwiązania w miastach  
Do 7 marca 2017 r. trwa nabór wniosków w ramach konkursu 
Demonstrating innovative nature-based solutions in cities. 
Zgodnie z informacjami Krajowego Punktu Kontaktowego 
Programów Badawczych UE w konkursie wybrane zostaną 
najlepsze projekty demonstracyjne tzw. Living labs. Żywymi 
laboratoriami staną się kolejne miasta, w których testowane 
będą innowacyjne rozwiązania związane z adaptacją do zmian 
klimatu, ochroną przed zjawiskami ekstremalnymi, gospodarką 
wodną, etc. 
Szczegółowe informacje o konkursie można znaleźć pod adresem:  
http://www.kpk.gov.pl/?p=33686 
 

2 „Premia na Horyzoncie” - nabór wniosków 
Nabór wniosków trwa w trybie ciągłym. Celem konkursu jest 
udzielenie wsparcia jednostkom naukowym realizującym 
projekty w ramach programu ramowego Horyzont 2020 oraz 
programu Euratom. Wnioskodawca może ubiegać się 
o przyznanie środków finansowych na dodatki do wynagrodzeń 
dla osób biorących udział w realizacji projektów, po podpisaniu 
umowy na realizację projektu, niezależnie od terminu jej 
podpisania i etapu realizacji projektu. Dziedziny - wszystkie priorytety i cele szczegółowe 
programów Horyzont 2020 oraz Euratom, z wyłączeniem projektów w ramach instrumentu 
„Teaming of excellent research institutions and low performing RDI regions”.  Szczegółowe 
informacje są dostępne pod adresem: http://www.nauka.gov.pl/projekty-i-inicjatywy/premia-
na-horyzoncie.html 
 

3 Przestrzeń kosmiczna – konkursy 
Komisja Europejska oficjalnie ogłosiła kolejne konkursy  
w obszarze „Przestrzeń kosmiczna” dotyczące tematyki: 
COMPET, Earth Observation, GALILEO. Data zamknięcia 
wszystkich konkursów upływa 1 marca 2017 r.  
Zainteresowanych składaniem wniosków zachęcamy do 
kontaktu z ekspertami: http://www.kpk.gov.pl/?page_id=12671 
Szczegółowe informacje są dostępne pod adresem:  
http://www.kpk.gov.pl/?p=33833 
Pełna lista otwartych konkursów w  Horyzoncie 2020 oraz adresy kontaktowe ekspertów można 
znaleźć pod adresem: http://www.kpk.gov.pl/?p=34356 
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4 Studium Języków Obcych Politechniki Rzeszowskiej 
Studium Języków Obcych Politechniki Rzeszowskiej 
zaprasza do zapoznania się z ofertą kursów językowych dla 
studentów i pracowników PRz, chcących doskonalić swoje 
umiejętności językowe przed wyjazdem na szkolenia, 
konferencje, staże międzynarodowe. Kursy dostosowane 
są do potrzeb odbiorców pod względem programowym 
i atrakcyjne pod względem ceny. Oferta na semestr letni 
zawiera kursy języków obcych na poziomach: A1, A2, B1, B2, C1 z języka: angielskiego, 
niemieckiego, francuskiego, hiszpańskiego, rosyjskiego, kursy specjalistyczne oraz język polski 
dla obcokrajowców. SJO jest również centrum egzaminacyjnym, w którym można zdać egzamin 
międzynarodowy i otrzymać certyfikat językowy. Język angielski – TOEIC, British  
Council, język francuski – DELF, TFI, język niemiecki – Goethe-Institut, WiDaF.  
Najbliższy termin sesji egzaminacyjnej Goethe-Zertifikat: 14-17 luty 2017 r. 

 

 

 

 

Szczegółowa oferta kursów językowych oraz formularz rejestracyjny są dostępne pod adresem: 
http://sjo.prz.edu.pl/kursy-jezykowe  

5 V edycja konkursu „Mobilność Plus” 
Do 15 marca 2017 r. trwa nabór wniosków do V edycji konkursu 
„Mobilność Plus”. Pobyt za granicą może rozpocząć się 
najwcześniej 1 stycznia 2018 r. Budżet: 10 000 zł na każdy 
miesiąc pobytu uczestnika programu, przewidziane jest również 
wsparcie finansowe dla małżonków oraz dzieci. Kto: naukowcy, 
w tym doktoranci, do 35. roku życia, prowadzący badania we 
wszystkich dziedzinach nauki. Cel programu: umożliwienie 
młodym naukowcom udziału w badaniach naukowych 
w renomowanych zagranicznych ośrodkach naukowych pod opieką wybitnych naukowców 
o międzynarodowym autorytecie. Zmiany wprowadzone w tegorocznej edycji konkursu 
umożliwiają ubieganie się o stypendium również pracownikom badawczo-technicznym 
w rozumieniu ustawy o Polskiej Akademii Nauk. Szczegółowe informacje są dostępne: 
http://www.nauka.gov.pl/komunikaty/ogloszenie-o-v-edycji-konkursu-mobilnosc-plus.html 
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6 Konkurs wiedzy o Integracji Europejskiej na Politechnice 
Rzeszowskiej  

Do 5 marca 2017 r. są przyjmowanie zgłoszenia do konkursu wiedzy o Integracji 
Europejskiej, który odbędzie się w dniu 8 marca 2017 r. na Politechnice 
Rzeszowskiej. Konkurs objęty jest honorowym patronatem przez Pana Stanisława 
Ożoga, posła do Parlamentu Europejskiego oraz Pana dr. hab. inż. Stanisława 
Gędka, prof. PRz, dziekana Wydziału Zarządzania Politechniki Rzeszowskiej. 
Organizatorem Konkursu jest Studenckie Koło Naukowe „Eurointegracja”, działające przy 
Katedrze Ekonomii Wydziału Zarządzania Politechniki Rzeszowskiej. Nagrodą główną 
w konkursie jest wycieczka do Parlamentu Europejskiego w Brukseli. 
Szczegółowe informacje o konkursie są dostępne pod adresem Studenckiego Koła Naukowego 
Eurointegracja: http://eurointegracja.prz.edu.pl/ 
 

7 Program Granty na granty: promocja jakości 
Do 1 marca 2017 r. trwa nabór wniosków w ramach drugiej 
edycji programu „Granty na granty”, którego organizatorem jest 
Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Celem programu 
jest wsparcie polskich koordynatorów w programach 
badawczych Unii Europejskiej oraz wsparcie polskich jednostek 
naukowych, które ubiegały się o realizację projektów w ramach 
następujących programów badawczych Unii Europejskiej:  HORYZONT 2020, Fundusz Badawczy 
Węgla i Stali, EURATOM. W ramach programu uzyskać można do 30 000 zł wsparcia finansowego. 
Nabór wniosków ma charakter ciągły z tym, że wnioski składane w roku 2017 mogą dotyczyć 
wyłącznie wniosków projektowych, które uzyskały ocenę merytoryczną Komisji Europejskiej 
w roku 2016.  
Szczegółowe informacje są dostępne pod adresem:  
http://www.nauka.gov.pl/komunikaty/program-granty-na-granty-promocja-jakosci-wsparcie-
polskich-koordynatorow-w-programach-badawczych-unii-europejskiej.html 
 

8 Projekt ODYSSEUS II – Europejski Konkurs Kosmiczny  
Do 31 marca 2017 r. studenci z całego świata mogą wykazać się 
kreatywnością i wiedzą akademicką w szerokim zakresie 
naukowych i technologicznych wyzwań jakie tworzy kosmos. 
Konkurs Explorers jest otwarty dla wszystkich studentów 
w kategorii wiekowej do 22 lat. Projekty będą oceniane w trzech 
etapach: narodowym, regionalnym, międzynarodowym. Praca 
będzie poddana ocenie specjalistów pod kątem wiedzy, 
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umiejętności praktycznych i kreatywności. W konkursie przewidziane są atrakcyjne nagrody: 
wyjazd do Guiana Space Centre (kosmodrom Kourou), dyplom: “European Youth Space 
Ambassador”, staże w Europejskiej Agencji Kosmicznej (ESA) lub w przemyśle lotniczno-
kosmicznym. Wysokiej klasy skomputeryzowany teleskop jest nagrodą dla 
zwycięzców półfinałów i inne nagrody są przewidziane dla najlepszych! Termin składania 
projektów dla kategorii Explorers trwa od 1 września 2016 r. do 31 marca 2017 r.  Szczegółowe 
informacje są dostępne na stronie: http://www.odysseus-contest.eu/pl/ oraz dla kategorii 
Explorers na stronie: https://www.odysseus-contest.eu/pl/explorers/  

 

9 Paris Space Week  
W dniach 8-9 marca 2017 r. w Paryżu odbędzie się Paris Space 
Week. Jest to największe wydarzenie biznesowe w sektorze 
kosmicznym w Europie. Gromadzi wiodące firmy produkcyjne 
i usługowe, czołowe instytuty badawczo-naukowe, a także 
decydentów z kręgów gospodarczych, rządowych i militarnych 
zaangażowanych w działalność przemysłu kosmicznego. 
Najważniejsze elementy tego wydarzenia to: spotkania B2B oraz 
prezentacja własnej oferty na stoiskach. Przewiduje się udział 
ok. 400 wystawców, którzy będą prezentować swoją ofertę 
w podziale na 3 grupy tematyczne: space industry, space 
applications, space R&D. Zaplanowane są też liczne imprezy 
uzupełniające jak seminaria i specjalistyczne warsztaty.  
Szczegółowe informacje są dostępne pod adresem: http://www.paris-space-week.com/ 

 

10 Nowy portal EURAXESS Polska 
Zapraszamy do zapoznania się z nową odsłoną krajowego portalu 
EURAXESS Polska. Sieć EURAXESS wspierająca 
międzynarodową mobilność i rozwój kariery naukowców 
przekazuje poprzez swoje strony praktyczne informacje dla 
naukowców i pracodawców w Europie ułatwiające zatrudnienie 
i nawiązywanie współpracy badawczej. Informacje na stronie 
EURAXESS Polska dostępne są w dwóch językach: angielskim 
i polskim. Wersja angielska przeznaczona jest dla zagranicznych 
naukowców zainteresowanych pracą w Polsce i zawiera informacje dotyczące warunków przyjazdu, 
pracy i pobytu w naszym kraju, a także dostęp do bazy ofert pracy  
i grantów, gdzie można znaleźć oferty zatrudnienia i możliwości finansowania badań w Polsce. 
Szczegółowe informacje są dostępne pod adresem:  http://www.kpk.gov.pl/?p=34011 
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11 Sustainable Urbanisation Global Initiative (SUGI) Food-Water-
Energy Nexus 

Do 15 marca 2017 r. trwa nabór wniosków wstępnych na 
międzynarodowe projekty badawcze w ramach 
konkursu  Sustainable Urbanisation Global Initiative (SUGI) 
Food-Water-Energy Nexus. Budżet współfinansowanego ze 
środków Horyzont 2020 konkursu wynosi 28,5 mln euro. 
Zgodnie z informacjami NCN konkurs jest odpowiedzią na pilne 
i długofalowe wyzwania związane z postępującą urbanizacją 
oraz malejącymi zasobami wody, żywności i energii. Jego celem 
jest wypracowanie trwałych, interdyscyplinarnych i możliwych do zastosowania rozwiązań 
miejskich, które mogą przynieść korzyści szerokiemu gronu interesariuszy, m.in. naukowcom, 
przedsiębiorcom, miastom oraz społeczeństwu.  
Zaproszenie do składania wniosków można znaleźć na stronie Narodowego Centrum Nauki 
https://ncn.gov.pl/aktualnosci/2016-12-13-konkurs-sugi oraz na stronie konkursu: 
http://www.sugi-nexus.org/ 
 

12 Biotechnology for a sustainable bioeconomy 
Do 2 marca 2017 r. trwa nabór wniosków w ramach pierwszego 
konkursu organizowanego w programie ERA CoBioTech. 
W ramach konkursu można uzyskać środki finansowe na 
międzynarodowe projekty badawcze z zakresu biotechnologii. 
Na dofinansowanie udziału polskich podmiotów  w projektach 
wyłonionych w ramach konkursu NCBiR przeznaczyło budżet w wysokości 700 000 euro. 
Szczegółowe informacje na temat konkursu „Biotechnology for a sustainable bioeconomy” są 
dostępne pod adresem:  
http://www.ncbr.gov.pl/programy-miedzynarodowe/era-net-co-fund/era-cobiotech-
/aktualnosci/art,4736,otwarcie-naboru-wnioskow-w-1-konkursie-w-ramach-era-cobiotech-era-
net-cofund-on-biotechnologies.html  oraz na stronie Krajowego Punktu Konsultacyjnego 
Programów Badawczych UE: http://www.kpk.gov.pl/?p=34580 
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13 FIRST TEAM, HOMING | POWROTY 
Do 15 marca 2017 r. trwa nabór wniosków dla młodych badaczy 
na założenie swojego pierwszego zespołu badawczego. Granty 
w wysokości nawet 2 mln zł mogą zdobyć młodzi doktorzy (do 
pięciu lat po doktoracie), reprezentujący wszystkie dziedziny 
nauki. Atrakcyjne finansowanie czeka także na tych, którzy 
chcą wrócić do nauki np. po urlopie rodzicielskim, albo po 
pobycie naukowym za granicą. Wszystko dzięki nowym konkursom w programach FIRST 
TEAM, HOMING oraz POWROTY, które właśnie uruchomiła Fundacja na rzecz Nauki Polskiej.  

Szczegółowe informacje są dostępne pod adresem:  http://www.fnp.org.pl/ 

 

14 ERA-NET FACCE SURPLUS - II konkurs   
Do 7 marca 2017 r. trwa nabór wniosków do II 
międzynarodowego konkursu organizowanego w ramach 
programu ERA-NET FACCE SURPLUS. W ramach konkursu 
możliwe jest uzyskanie środków na prowadzenie 
międzynarodowych projektów badawczych, których 
tematyka obejmuje zagadnienia z produkcji biomasy i zagadnień dotyczących zrównoważonego 
rolnictwa. Szczegółowe informacje o konkursie są dostępne pod adresem: 
http://www.ncbr.gov.pl/programy-miedzynarodowe/era-net-co-fund/facce-
surplus/aktualnosci/art,4822,otwarcie-naboru-wnioskow-w-ii-konkursie-programu-era-net-
facce-surplus-sustainable-and-resilient-agriculture-for-food-and-non-fo.html 
 

15 Stypendia naukowe dla wybitnych młodych naukowców 
Do 31 marca 2017 r. trwa nabór wniosków w ramach konkursu 
na stypendia naukowe dla wybitnych młodych naukowców, 
którzy w roku ubiegania się o przyznanie środków finansowych 
na naukę ukończą nie więcej niż 35 lat. Szczegółowe zasady 
przyznawania stypendiów naukowych dla wybitnie 
uzdolnionych naukowców określa Rozporządzenie Ministra 
Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 26 października 2016 r. w sprawie szczegółowych kryteriów 
i trybu przyznawania i rozliczania stypendiów naukowych dla wybitnych młodych naukowców.  
Szczegółowe informacje są dostępne pod adresem: http://www.nauka.gov.pl/stypendia-dla-
mlodych-naukowcow/ 
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http://www.nauka.gov.pl/stypendia-dla-mlodych-naukowcow/
http://www.nauka.gov.pl/stypendia-dla-mlodych-naukowcow/
http://2.bp.blogspot.com/-VhqvHtpMIQM/WHSP5fcW1DI/AAAAAAAAUGs/CVeWVANW89MoQl9m3AdxpANq5HfUGi8QACK4B/s1600/facce.png


 

 

 

16 QuantERA 
Do 15 marca 2017 r. trwa nabór wniosków do konkursu 
o tematyce: new technologies facilitated by specific quantum 
phenomena such as superposition states, the no cloning rule, 
or entanglement to achieve new or radically enhanced functionalities. QuantERA jest siecią 
31 organizacji finansujących naukę w 26 krajach, koordynowaną przez Narodowe Centrum Nauki, 
wspierającą badania naukowe z zakresu technologii kwantowych. Środki zostaną przeznaczone 
na sfinansowanie projektów badawczych wyłonionych w międzynarodowym konkursie. Ponadto 
do celów QuantERY należą również: wspieranie współpracy międzynarodowej w dziedzinie 
technologii kwantowych, zacieśnienie współpracy z przemysłem, opracowanie wytycznych 
dotyczących odpowiedzialnego prowadzenia badań naukowych oraz kształtowanie polityki 
naukowej związanej z tworzeniem instrumentów finansowania nauki.  
Szczegółowe informacje są dostępne pod adresem: https://www.ncn.gov.pl/quantera/co-
funded-call-2017 

17 Stypendia rządu francuskiego dla Polaków 2017 / 2018  
Do 5 marca 2017 r. można składać wnioski o przyznanie stypendium 
na sfinansowanie studiów Master 2 (BGF Master 2gi rok) oraz 
podwójnego doktoratu (BGF Doctorat en cotutelle) realizowanego 
między Francją i Polską w ramach programu stypendiów rządu 
francuskiego (BGF) na rok akademicki 2017/2018. Ambasada 
przyznaje również inne programy stypendialne pozwalające na 
sfinansowanie studiów na kierunkach artystycznych, na zarządzaniu 
i administracji. Informacje o programach stypendialnych, warunki 
kwalifikowalności oraz aplikacji przedstawione zostały na stronie 
Instytutu Francuskiego w Polsce w rubryce Stypendia  
http://www.institutfrancais.pl/pl/prezentacja 
 

18 Jean-Jacques Buchon z Université de Nantes z wizytą w PRz 
27 lutego 2017 r. z wizytą w PRz przebywał  Jean-Jacques 
Buchon z Université de Nantes (Francja). Podczas spotkania 
omówiono ofertę nawiązania współpracy dwustronnej 
dotyczącej wymiany akademickiej w ramach programu 
Erasmus+. W spotkaniu uczestniczył dziekan Wydziału 
Zarządzania Politechniki Rzeszowskiej oraz pracownicy Działu 
Współpracy Międzynarodowej. 

 

https://www.ncn.gov.pl/quantera/co-funded-call-2017
https://www.ncn.gov.pl/quantera/co-funded-call-2017
http://www.institutfrancais.pl/pl/prezentacja
http://www.institutfrancais.pl/pl/prezentacja


 

 

 

19 Pobyty zagraniczne pracowników PRz w roku 2016 
19.1 Staże naukowo-badawcze, stypendia i pobyty studyjne 
W ramach staży naukowo-badawczych, przyznanych stypendiów i pobytów studyjnych nasi 
naukowcy przebywali w wielu ośrodkach zagranicznych, w tym: University of Minesota Duluth 
(USA), North Carolina State University w Raleigh (USA), Carnegie Mellon University 
w Pittsburghu (USA), The University of Oklahoma (USA), Karlstad University in Sweden 
(Szwecja), University of New South Wales w Sydney (Australia), University of Natural Resources 
and Life Science w Wiedniu (Austria), Otto von Guericke University Magdeburg (Niemcy), oraz 
staż studencki w ICAO - Air Transportation Bureau, (Kanada). 

 

19.2 Mobilność pracowników PRz w ramach programu Erasmus+ (STT, STA) 
Mobilność w ramach programu Erasmus+ (Teaching Staff Mobility, Staff Training Mobility) 
oferuje nauczycielom akademickim, pracownikom administracyjnym oraz pracownikom 
nieprowadzącym zajęć dydaktycznych możliwość wyjazdu do zagranicznych uczelni i innych 
instytucji partnerskich w celu doskonalenia umiejętności, podnoszenia kwalifikacji oraz wymiany 
doświadczeń. 
 
 
W ramach Teaching Staff Mobility  w programie uczestniczyło 26 osób z 4 wydziałów:  Wydział 
Budowy Maszyn i Lotnictwa – 5 osób. Miejsca pobytu: Niemcy (Monachium), Hiszpania (Gijou, 
Walencja), Słowenia (Ljubliana). Wydział Budownictwa Inżynierii Środowiska i Architektury 
– 10 osób. Miejsca pobytu: Hiszpania (Madryt, Gran Canaria), Portugalia (Coimbra, Porto), 
Turcja (Istambuł), Włochy (Florencja). Wydział Elektrotechniki i Informatyki – 4 osoby. 
Miejsca pobytu: Czechy (Brno), Portugalia (Porto), Słowacja (Koszyce). Wydział Zarządzania 
– 7 osób. Miejsca pobytu: Hiszpania (Walencja), Portugalia (Covilha), Słowacja (Koszyce), 
Turcja (Izmir). 
 

W ramach Staff Mobility for Training  w programie uczestniczyło 18 osób z jednostek 
administracyjnych i wydziałów uczelni.  

Miejsca pobytu: Anglia (Londyn, Hollingbourne), Niemcy (Iserlohn), Hiszpania (Barcelona), 
Madera, Malta, Portugalia (Covilha, Lizbona), Słowenia (Ljubliana), Turcja (Izmir), Włochy 
(Messyna, Rzym). 

  



 

 

 

20 Fotorelacja: „Erasmusi” na kuligu 
Na zakończenie semestru zimowego 2016/2017 Dział Współpracy Międzynarodowej 
zorganizował kulig w Pstrągowej dla studentów przebywających na naszej uczelni w ramach 
wymiany akademickiej programu Erasmus+. Dla niektórych studentów była to pierwsza tego typu 
atrakcja na śniegu. Zakończeniem kuligu z widokami podkarpackiego krajobrazu w zimowej aurze 
był ciepły poczęstunek w altanie. 

 

                                                                         

 

Foto: archiwum DWM 
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