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1. Współpraca z Universidade Federal de Ouro Preto w Brazylii  
Od 6 do 10 marca 2017 r. gościliśmy na naszej uczelni w ramach programu Erasmus+ 
trzech profesorów z uczelni partnerskiej – Universidade Federal de Ouro Preto w Brazylii. 
Rektor PRz Tadeusz Markowski i prorektor ds. współpracy międzynarodowej Grzegorz 
Ostasz spotkali się z profesorami z Brazylii. Brazylijscy naukowcy wygłosili wykłady na 
Wydziale Zarządzania (prof. Carlos Magno de Souza Paiva) oraz na Wydziale Budowy Ma-
szyn i Lotnictwa (profesorowie Paulo Santos Assis i Rodrigo Fernando Bianchi).  
Profesorowie wygłosili cykl wykładów, zwiedzili infrastrukturę badawczą ww. wydzia-
łów, a także uczestniczyli w seminariach i spotkaniach mających na celu zawiązanie ścisłej 
współpracy dydaktyczno-naukowej. Brazylijscy goście przebywali na PRz w ramach Pro-
jektu: 2016-1-PL01-KA107-023712. 

 

 

2. Kolejna wizyta delegacji z Brazylii z Federal University of Ouro 
Preto 

W ramach programu Erasmus+ od 20 do 24 marca 2017 r. gościliśmy kolejną delegację 
pracowników naukowych z Brazylii. To profesorowie Katiane de Oliveria Pinto Nogueira  
i Orlando David Henrique dos Santos. Delegację przywitał prorektor ds. współpracy mię-
dzynarodowej prof. dr hab. Grzegorz Ostasz. Z kolei 21 marca na Wydziale Chemicznym 
odbyło się seminarium naukowe „Primary neuronal cell culture for studies of oxidative 
stress treatment”, które prowadziła profesor Katiane de Oliveria Pinto Nogueira, a 22 
marca – seminarium profesora Orlanda Davida Henrique dos Santosa „Application of na-
notechnology on pharmaceutical and biotechnology formulations”. Naukowcy goszczący 
na Politechnice Rzeszowskiej uczestniczyli również w konsultacjach na Wydziale Che-
micznym i odwiedzili Centrum Biotechnologiczne PRz w Albigowej. Wizyta odbyła się  
w ramach programu Erasmus+ z krajami partnerskimi (projekt: 2016-1-PL01-KA107-
023712). 

 

 

http://www.ufop.br/
http://www.ufop.br/
http://wz.prz.edu.pl/
http://wbmil.w.prz.edu.pl/
http://wbmil.w.prz.edu.pl/
http://wch.prz.edu.pl/
http://w.prz.edu.pl/thumb/K6LxV3WkZwbS5bLlYUJid_QS9gempQYnt-cFFpP2FVdEVsJXBffCdtOlo3J09leQ,1/pl/news/4/225/1/LDVQNIxwIeQdlSEVqWFM,dsc_1393_fot_arkadiusz_surowiec_prz.jpg
http://w.prz.edu.pl/thumb/f8DDZUeWVTTg14DXU0BwteYgxDWUlzQVhdU3JKHEJ2V2ZPBlN8XwROGXkUBGxGWg,1/pl/news/4/252/1/LDVQNIxwIeQdlSEVqWFM,dsc_2161_fot_arkadiusz_surowiec_prz.jpg


 

 

3. Erasmus day 
16 marca 2017 r. odbyło się spotkanie informacyjne dla studentów naszej uczelni, na 
którym pracownicy Działu Współpracy Międzynarodowej przedstawili warunki wyjazdu 
na semestr studiów za granicę. Dodatkowo zaproszeni zostali studenci z naszej uczelni, 
którzy już skorzystali z tej oferty i opowiedzieli o swoich doświadczeniach związanych ze 
studiami na uniwersytetach partnerskich, zachęcając do wyjazdów. Na spotkaniu infor-
macyjnym zaprezentowano warunki odbywania studiów w uczelniach partnerskich, wy-
jazdy na praktyki oraz możliwość odbycia semestru studiów w Chinach. Po części infor-
macyjnej odbyło się spotkanie z  obcokrajowcami, którzy przybyli na studia do naszej 
uczelni w ramach programu ERASMUS+. Studenci z Hiszpanii, Portugalii, Turcji, Włoch, 
Brazylii, Ukrainy zaprezentowali swoje uczelnie, kraje i kulturę. Na stoiskach ozdobio-
nych symbolami swoich narodowości zachęcali do degustacji przygotowanych potraw  
i odpowiadali na pytania zainteresowanych. Wielokulturowość i wielojęzyczność wyda-
rzenia tworzyły sprzyjającą atmosferę  do spotkań, zawiązywania przyjaźni i komuniko-
wania się w różnych językach. 
 

 

4. Spotkanie przedstawicieli PRz z delegacją pracowników Uniwersy-
tetu Florydy 

27 marca 2017 r. prorektor ds. współpracy międzynarodowej prof. dr hab. Grzegorz 
Ostasz zaprezentował Politechnikę Rzeszowską podczas oficjalnego powitania gości  
z Uniwersytetu Florydy. Profesorowie: David Norton, Mary Beth Horodyski i Lucia Notter-
pek spotkali się z prezydentem Rzeszowa Tadeuszem Ferencem oraz przedstawicielami 
władz miasta, uczelni (PRz, UR) i klastrów (Dolina Lotnicza i Informatyka Podkarpacka). 
Następnego dnia profesorowie z USA odwiedzili Politechnikę Rzeszowską, a dokładnie 
Katedrę Awioniki i Sterowania kierowaną przez prof. Tomasza Rogalskiego oraz Labora-
torium Badań Materiałów dla Przemysłu Lotniczego,  którego kierownikiem jest  prof. dr 
hab. inż. Jan Sieniawski. 

 

http://www.prz.edu.pl/kais/index.html
http://labmat.prz.edu.pl/
http://labmat.prz.edu.pl/


 

 

 
5. Dzień Otwarty na Politechnice Rzeszowskiej  
30 marca 2017 r.  podczas Dnia Otwartego PRz uczniowie szkół średnich odwiedzający 
naszą uczelnię mieli okazję porozmawiać z pracownikami Działu Współpracy Międzyna-

rodowej na temat możliwości 
studiowania za granicą 
(http://dwm.prz.edu.pl/pro-
gram-erasmus/uczelnie-part-
nerskie). Na pytania uczniów 
odpowiadali również stu-
denci, którzy już skorzystali z 

wymiany akademickiej w ramach programu ERASMUS +. Do wyjazdów zachęcali rów-
nież obcokrajowcy. W bieżącym semestrze na studia do naszej uczelni przybyli  studenci 
z Hiszpanii, Portugalii, Włoch, Turcji, Cypru, Brazylii i Ukrainy. 
 

6. Trwa rekrutacja na studia w Chinach 
Do 14 kwietnia 2017 r.  trwa rekrutacja na studia w Chi-
nach. Studenci PRz mają możliwość odbycia jednego seme-
stru studiów w Chinach na Huazhong University of Science 
and Technology, Wuhan: http://english.hust.edu.cn. 

Wymagania: 
- co najmniej II rok studiów I stopnia 
- zgoda dziekana, dobra średnia z toku studiów 
- bardzo dobra znajomość języka angielskiego 
 
Termin składania podań: do14 kwietnia 2017 r. Podanie 
należy kierować do prorektora ds. współpracy międzyna-
rodowej – prof. dr hab. Grzegorza Ostasza. 
Szczegółowe informacje można uzyskać w Dziale Współ-
pracy Międzynarodowej, bud. V, pok. 213 oraz na stronie 
DWM: http://dwm.prz.edu.pl/azja/chiny/rekrutacja 
 
 
 
 
 

http://dwm.prz.edu.pl/program-erasmus/uczelnie-partnerskie
http://dwm.prz.edu.pl/program-erasmus/uczelnie-partnerskie
http://dwm.prz.edu.pl/program-erasmus/uczelnie-partnerskie
http://english.hust.edu.cn./
http://dwm.prz.edu.pl/azja/chiny/rekrutacja


 

 

7. Жешувський політехнічний університет ім. Іґнаци Лукашевича 
є ВКонтакте 

Жешувський політехнічний університет ім. Іґнаци 
Лукашевича є ВКонтакте - ласкаво просимо!  
Good news for students behind the eastern border – RUT is 
already present at VKontakte! We’d like to invite you to wa-
tch!   
Dobra informacja dla studentów zza wschodniej granicy – PRz od niedawna jest obecna 
na VKontakte! Zapraszamy do obserwowania! 
Жешувський політехнічний університет ім. Іґнаци Лукашевича 
UA -  https://vk.com/id411267519 
Жешувcкий политехнический университет 
RU -  https://vk.com/politechnika_rzeszowska 
 

 

8. Staże badawcze na Uniwersytecie Albertańskim w Kanadzie 
Do 10 kwietnia 2017 r. trwa nabór wniosków na staże ba-
dawcze na Uniwersytecie Albertańskim w Kanadzie.  
Budżet: wysokość pojedynczego stypendium to 24 000 do-
larów kanadyjskich. Polish Doctoral Research Fellowship 
na rok akademicki 2017 / 2018 prowadzi Wirth Institute 
for Austrian and Central European Studies w University of Alberta  
w kanadyjskim Edmonton. Stypendysta będzie pracownikiem Wirth Institute for Austrian 
and Central European Studies, a do jego obowiązków należy przygotowanie dysertacji 
doktorskiej. W imieniu uczelni do ubiegania się o stypendium zapraszamy studentów stu-
diów doktoranckich z każdej dziedziny nauk humanistycznych, społecznych i sztuk pięk-
nych. Kandydaci powinni legitymować się obywatelstwem polskim oraz być słuchaczami 
studiów doktoranckich (na zaawansowanym etapie). Ponadto wymagana jest biegła zna-
jomość języka angielskiego (w mowie, jak i w piśmie) oraz podstawowa znajomość języka 
niemieckiego lub innego języka środkowoeuropejskiego. Udokumentowana praca ba-
dawcza (najlepiej w formie publikacji) będzie dodatkowym atutem.  
Szczegółowe informacje są dostępne pod adresem: http://www.nauka.gov.pl/komuni-
katy/staze-badawcze-na-uniwersytecie-albertanskim-w-kanadzie.html oraz na stronie 
uniwersytetu:  http://www.wirth.ualberta.ca/ 
 

https://vk.com/id411267519
https://vk.com/politechnika_rzeszowska
http://www.nauka.gov.pl/komunikaty/staze-badawcze-na-uniwersytecie-albertanskim-w-kanadzie.html
http://www.nauka.gov.pl/komunikaty/staze-badawcze-na-uniwersytecie-albertanskim-w-kanadzie.html
http://www.wirth.ualberta.ca/


 

 

9. Polsko-Norweska Współpraca Badawcza - w ramach Funduszu 
Współpracy Dwustronnej 

Od 12 kwietnia 2017 r. rozpoczyna się nabór wniosków. 
Narodowe Centrum Badań i Rozwoju jako Operator Pro-
gramu (OP) Polsko-Norweska Współpraca Badawcza  
w ramach Norweskiego Mechanizmu Finansowego 2009-
2014 ogłasza nabór na dofinansowanie działań bilateral-
nych w ramach Funduszu Współpracy Dwustronnej. Zgod-
nie z informacjami Narodowego Centrum Badań i Rozwoju uzyskane finansowanie może 
być przeznaczone na: 

• wizyty przedstawicieli polskiego podmiotu w Norwegii; 
• wizyty przedstawicieli podmiotu/podmiotów z Norwegii w Polsce. 

W ramach uzyskanego wsparcia powinny być realizowane zadania, które mają służyć: 

• zaplanowaniu przedsięwzięć, wspólnych propozycji wniosków składanych do pro-
gramu Horyzont 2020 i innych programów międzynarodowych i/lub 

• wymianie doświadczeń w zakresie administrowania projektami lub prowadzenia 
przedsięwzięć związanych z transferem technologii (biura obsługi projektów, 
biura transferu technologii). 

Podmiotami mogącymi składać wnioski są polskie jednostki naukowe będące organiza-
cjami prowadzącymi badania i upowszechniającymi wiedzę. O dofinansowanie działania 
mogą ubiegać się wyłącznie podmioty, które prowadzą działalność badawczo-rozwojową 
na terytorium RP. Nabór na dofinansowanie działań jest ciągły, jednoetapowy.  
 
Szczegółowe informację są dostępne pod adresami: http://www.ncbr.gov.pl/polsko-nor-
weska-wspolpraca-badawcza/fundusz-wspolpracy-dwustronnej/art,5042,polsko-nor-
weska-wspolpraca-badawcza-nabor-na-dofinansowanie-dzialan-bilateralnych-w-ra-
mach-funduszu-wspolpracy-dwustronnej.html 
 

http://www.ncbr.gov.pl/polsko-norweska-wspolpraca-badawcza/fundusz-wspolpracy-dwustronnej/art,5042,polsko-norweska-wspolpraca-badawcza-nabor-na-dofinansowanie-dzialan-bilateralnych-w-ramach-funduszu-wspolpracy-dwustronnej.html
http://www.ncbr.gov.pl/polsko-norweska-wspolpraca-badawcza/fundusz-wspolpracy-dwustronnej/art,5042,polsko-norweska-wspolpraca-badawcza-nabor-na-dofinansowanie-dzialan-bilateralnych-w-ramach-funduszu-wspolpracy-dwustronnej.html
http://www.ncbr.gov.pl/polsko-norweska-wspolpraca-badawcza/fundusz-wspolpracy-dwustronnej/art,5042,polsko-norweska-wspolpraca-badawcza-nabor-na-dofinansowanie-dzialan-bilateralnych-w-ramach-funduszu-wspolpracy-dwustronnej.html
http://www.ncbr.gov.pl/polsko-norweska-wspolpraca-badawcza/fundusz-wspolpracy-dwustronnej/art,5042,polsko-norweska-wspolpraca-badawcza-nabor-na-dofinansowanie-dzialan-bilateralnych-w-ramach-funduszu-wspolpracy-dwustronnej.html
http://www.granty-na-badania.com/2017/03/polsko-norweska-wspopraca-badawcza.html


 

 

 
10. Najlepsi z najlepszych! 2.0. - wsparcie dla studentów w między-

narodowych zmaganiach  
Do 24 kwietnia 2017 r. trwa nabór wniosków w ramach 
programu Najlepsi z najlepszych! 2.0. - wsparcie dla stu-
dentów w międzynarodowych zmaganiach. Celem kon-
kursu jest wsparcie wybitnie uzdolnionych studentów  
w rozwoju ich aktywności, poprzez wspieranie uczestnic-
twa w międzynarodowych konkursach lub zawodach.  
Budżet programu wynosi 9 492 000 zł. 
Zgodnie z regulaminem konkursu o przyznanie środków finansowych w ramach projektu 
może ubiegać się uczelnia, w której studiuje wybitnie uzdolniony student lub studenci 
tworzący zespół. W ramach naboru wsparciem mogą zostać objęci studenci, którzy speł-
niają łącznie następujące warunki: 

• jest studentem uczelni, która składa ofertę; 
• posiada udokumentowaną znajomość co najmniej jednego języka obcego, na po-

ziomie nie niższym niż B2 (w szczególności oświadczeniem studenta o poziomie 
znajomości języka obcego poświadczonym przez lektora lub certyfikatem po-
świadczającym znajomość języka obcego); 

• posiada opinię opiekuna naukowego lub opiekuna koła naukowego na temat do-
tychczasowej aktywności, zawierającą ocenę szans powodzenia planowanego 
przedsięwzięcia oraz informację na temat rangi konkursu w środowisku między-
narodowym. 

Okres realizacji projektu nie może trwać dłużej niż 12 miesięcy oraz wykraczać poza 
dzień 30 września 2018 r. Koszt realizacji projektu nie może przekroczyć: 

• 80 000 zł – w przypadku projektu realizowanego przez jednego studenta; 
• 320 000 zł – w przypadku projektu realizowanego przez zespół studentów. 

Szczegółowe informacje są dostępne na stronie internetowej konkursu Najlepsi  
z najlepszych! 2.0.: http://www.nauka.gov.pl/komunikaty/zaproszenie-do-skladania-
ofert-w-ramach-projektu-pozakonkursowego-najlepsi-z-najlepszych-2-0.html 
 

http://www.granty-na-badania.com/2017/03/najlepsi-z-najlepszych-20-wsparcie-dla.html
http://www.granty-na-badania.com/2017/03/najlepsi-z-najlepszych-20-wsparcie-dla.html
http://www.nauka.gov.pl/komunikaty/zaproszenie-do-skladania-ofert-w-ramach-projektu-pozakonkursowego-najlepsi-z-najlepszych-2-0.html
http://www.nauka.gov.pl/komunikaty/zaproszenie-do-skladania-ofert-w-ramach-projektu-pozakonkursowego-najlepsi-z-najlepszych-2-0.html
http://www.granty-na-badania.com/2017/03/najlepsi-z-najlepszych-20-wsparcie-dla.html


 

 

11. FNP: Wyjazdowe stypendia naukowe dla laureatów programu 
MISTRZ  

Do 25 kwietnia 2017 r. trwa nabór wniosków na wy-
jazdowe stypendia naukowe dla laureatów programu 
MISTRZ, którzy zakończyli już realizację projektu w ra-
mach programu. Laureaci mogą ubiegać się o wyjazdowe 
stypendia naukowe na pobyt badawczy w wybranym 
ośrodku zagranicznym. Stypendium w wysokości do 
5 500 euro miesięcznie może być przyznane na okres od 3 do 6 miesięcy.  
Szczegółowe informacje o konkursie są dostępne pod adresem:  
https://www.fnp.org.pl/wyjazdowe-stypendia-naukowe-dla-laureatow-programu-
mistrz-przyjmujemy-zgloszenia-2/ 

12. Zaproszenie na konferencję i targi NAFSA w USA 
Do 28 kwietnia 2017 r. trwa rejestracja na stoisko na tar-
gach NAFSA, które odbędą się w Los Angeles w dniach 28 
maja do 2 czerwca 2017 r. NAFSA jest największą na świe-
cie organizacją pozarządową zajmującą się problematyką 
międzynarodowej edukacji. Konferencje i targi NAFSA co roku gromadzą ponad 10 tys. 
uczestników z całego świata, w tym przedstawicieli władz uczelni, koordynatorów pro-
gramów wymian międzynarodowych, specjalistów zajmujących się edukacją, wykładow-
ców. Udział w targach to doskonała okazja do promocji polskiego szkolnictwa wyższego, 
nawiązania kontaktów i zawarcia umów z zagranicznymi uniwersytetami  
i międzynarodowymi organizacjami o profilu edukacyjnym, a także do wymiany doświad-
czeń z innymi specjalistami zajmującymi się edukacją i wymianą akademicką. Oferta pol-
skich uczelni zaprezentowana zostanie na przygotowanym i zorganizowanym przez 
MNiSW stoisku narodowym „READY, STUDY, GO! POLAND”. Szczegółowe informacje 
można znaleźć pod adresem: http://www.nauka.gov.pl/komunikaty/zaproszenie-na-
konferencje-i-targi-nafsa-w-usa.html 
 

13. ERCIM Fellowship Programme  
Do 30 kwietnia 2017 r. trwa nabór wniosków w ramach 
Alain Bensoussan Fellowship Programme dla młodych nau-
kowców po doktoracie, którego organizatorem jest Euro-
pean Research Consortium for Informatics and Mathematics. 
Laureaci trwającego 12 miesięcy stypendium, odbędą je  
w jednym z instytutów ERCIM. Zgodnie z informacjami orga-
nizatorów wnioski mogą składać osoby, które spełniają na-
stępujące warunki: 

• uzyskały stopień doktora w ciągu ostatnich ośmiu lat; 

http://www.fnp.org.pl/oferta/wyjazdowe-stypendia-naukowe-dla-laureatow-programu-mistrz/
http://www.fnp.org.pl/oferta/wyjazdowe-stypendia-naukowe-dla-laureatow-programu-mistrz/
http://www.fnp.org.pl/oferta/wyjazdowe-stypendia-naukowe-dla-laureatow-programu-mistrz/
http://www.fnp.org.pl/oferta/wyjazdowe-stypendia-naukowe-dla-laureatow-programu-mistrz/
https://www.fnp.org.pl/wyjazdowe-stypendia-naukowe-dla-laureatow-programu-mistrz-przyjmujemy-zgloszenia-2/
https://www.fnp.org.pl/wyjazdowe-stypendia-naukowe-dla-laureatow-programu-mistrz-przyjmujemy-zgloszenia-2/
http://www.nauka.gov.pl/komunikaty/zaproszenie-na-konferencje-i-targi-nafsa-w-usa.html
http://www.nauka.gov.pl/komunikaty/zaproszenie-na-konferencje-i-targi-nafsa-w-usa.html
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• posługują się płynnie językiem angielskim; 
• mają uregulowaną kwestię służby wojskowej; 
• ukończyły studia doktoranckie przed rozpoczęciem stypendium.  

Wnioskodawcy powinni prowadzić badania zgodne z tematyką badań w ERCIM.  
Szczegółowe informacje są dostępne na stronie: https://fellowship.ercim.eu/information 
oraz http://www.granty-na-badania.com/2016/12/ercim-fellowship-programme.html 
 

14. DAAD: Stypendia na podróże grupowe do Niemiec dla grup stu-
denckich  

Do 1 maja 2017 r. trwa nabór wniosków na stypendia na 
podróże grupowe do Niemiec dla grup studenckich  
z Polski. W ramach stypendium możliwe będzie pokrycie 
kosztów wyjazdu grupy studentów  - od 10 do 15 osób - 
wszystkich kierunków od drugiego semestru studiów oraz 
jednego nauczyciela akademickiego. Wyjazdy będą mogły 
być realizowane od 1 września 2017 r. Zgodnie z informacjami DAAD celem wyjazdów, 
realizowanych w ramach stypendiów jest: nawiązanie lub podtrzymanie kontaktów  
z niemieckimi uczelniami, wymiana wiedzy i doświadczeń podczas odwiedzin co najmniej 
dwóch uczelni, spotkania z niemieckimi nauczycielami akademickimi i studentami oraz zdo-
bycie informacji o Niemczech w kontekście ekonomicznym, politycznym i kulturalnym. Od-
wiedzane firmy i instytucje muszą mieć powiązanie z kierunkiem studiów uczestników po-
dróży. Wyjazd do Niemiec może trwać od 7 do 12 dni. Na czas wyjazdu przyznawane jest 
stypendium w wysokości 50 euro na dzień podróży dla każdego uczestnika. Nabór wnio-
sków na stypendia na podróże grupowe do Niemiec dla grup studenckich z Polski odbywa 
się trzy razy do roku w następujących terminach: 
1 listopada na podróże od 1 marca 
1 lutego na podróże od 1 czerwca 
1 maja na podróże od 1 września. 
Szczegółowe informacje o konkursie można znaleźć na stronie internetowej organizatora: 
http://www.daad.pl/pl/24139/index.html 
oraz  http://www.granty-na-badania.com/2017/03/daad-stypendia-na-podroze-gru-
powe-do.html#more 
 

15. DAAD: Krótkoterminowe pobyty badawcze w Niemczech  
Do 1 maja 2017 r. trwa nabór wniosków w ramach kon-
kursu na stypendia na krótkoterminowe pobyty badawcze 
w Niemczech. Konkurs adresowany jest do wysoko wy-
kwalifikowanych absolwentów wszystkich kierunków stu-
diów oraz młodych naukowców z doktoratem. Pobyt w 
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Niemczech może trwać od 1 do 6 miesięcy. Zgodnie z informacjami organizatorów mie-
sięczna wysokość stypendium wynosi 1 000 euro. Pobyt stypendialny może być połą-
czony  
z pracą doktorską w Polsce albo z przeprowadzeniem projektu naukowego niepowiąza-
nego z uzyskaniem dyplomu.  W aktualnie prowadzonym naborze wniosków okres roz-
poczęcia stypendium musi przypadać od 1 grudnia 2017 r. do 31 maja 2018 r.  
Strona internetowa konkursu na krótkoterminowe pobyty badawcze w Niemczech: 
http://www.daad.pl/pl/24139/index.html 
 

16. ERA-MINI 2 - trwa nabór wniosków w I konkursie  
Do 5 maja 2017 r. trwa nabór wniosków w ramach pierw-
szej edycji konkursu ERA-MINI 2. Celem konkursu jest 
udzielenie wsparcia finansowego na realizację między-
narodowych badań naukowych dotyczących nieenerge-
tycznych, nierolniczych surowców. Na dofinansowanie 
udziału polskich podmiotów w prowadzonych badaniach Narodowe Centrum Badań  
i Rozwoju przeznaczy 500 000 euro. Zgodnie z informacjami NCBiR zakres tematyczny 
konkursu obejmuje następujące zagadnienia: 
1. Supply of raw materials from exploration and mining 
2. Design 
3. Processing, Production and Remanufacturing 
4. Recycling of End-of-Life Products 
5. Cross-cutting topics: 

• New business models, 
• Improvement of methods or data for environmental impact assessment, 
• Social acceptance and trust/public perception of raw materials. 

Jak informuje NCBiR polskie podmioty mogą składać tylko projekty dotyczące tematów 
od 1 do 4.   
Szczegółowe informacje są dostępne pod adresem: http://www.ncbr.gov.pl/programy-
miedzynarodowe/era-net-co-fund/era-min-2/aktualnosci/art,4913,era-min-2-otwar-
cie-naboru-wnioskow-w-1-konkursie.html 
 
 
 
 
 
 

http://www.daad.pl/pl/24139/index.html#FS
http://www.daad.pl/pl/24139/index.html
http://www.granty-na-badania.com/2017/02/era-mini-2-trwa-nabor-wnioskow-w-i.html
http://www.ncbr.gov.pl/programy-miedzynarodowe/era-net-co-fund/era-min-2/aktualnosci/art,4913,era-min-2-otwarcie-naboru-wnioskow-w-1-konkursie.html
http://www.ncbr.gov.pl/programy-miedzynarodowe/era-net-co-fund/era-min-2/aktualnosci/art,4913,era-min-2-otwarcie-naboru-wnioskow-w-1-konkursie.html
http://www.ncbr.gov.pl/programy-miedzynarodowe/era-net-co-fund/era-min-2/aktualnosci/art,4913,era-min-2-otwarcie-naboru-wnioskow-w-1-konkursie.html


 

 

17. Stypendia rządu włoskiego  
Do 10 maja 2017 r. trwa nabór zgłoszeń na stypendia 
rządu włoskiego dla cudzoziemców i obywateli wło-
skich, którzy mieszkają poza granicami. W ramach 
konkursu możliwe jest uzyskanie stypendium stu-
denckiego na rok akademicki 2017/2018. Jak infor-
mują organizatory w ramach konkursu istnieje możli-
wość zdobycia stypendium na studia oraz na realiza-
cję programów szkoleniowych i/lub naukowych we 
włoskich instytutach państwowych lub prawnie uzna-
nych. Organizatorzy konkursy przed złożeniem wniosku, zachęcają do zapoznania się  
z informacjami dotyczącymi studiowania we Włoszech oraz szczegółowymi informacjami 
dotyczącymi naboru wniosków. 
Szczegółowe informacje są dostępne pod adresami: http://www.granty-na-bada-
nia.com/2017/04/stypendia-rzadu-woskiego.html 
 oraz  http://www.studiare-in-italia.it/studentistranieri/ 
 

18. ESCEL - ruszył nabór wniosków  
Do 11 maja 2017 r. trwa nabór wniosków w ramach 
Wspólnego Przedsięwzięcia ESCEL. Zgodnie  
z informacjami organizatorów w ramach konkursu można 
uzyskać środki na międzynarodowe badania naukowe  
z zakresu: micro/nanoelectronics, smart integrated sys-
tems and embedded/cyber-physical systems. Na dofinansowanie udziału polskich pod-
miotów w projektach wyłonionych w ramach konkursu NCBiR przeznaczyło budżet  
w wysokości 1,5 mln euro.  
Nabór wniosków prowadzony jest w ramach dwóch konkursów: 

• H2020-ECSEL-2017-1-IA-two-stage - Innovation Actions (IA) 
• H2020-ECSEL-2017-2-RIA-two-stage - Research and Innovation Actions (RIA) 

Procedura naboru wniosków jest dwuetapowa i składa się z następujących etapów: 
• 11 maja 2017 roku, 17:00 CEST (I etap - wnioski wstępne) 
• 21 września 2017 roku 17:00 CEST (II etap - wnioski pełne). 

Szczegółowe informacje o konkursie można znaleźć na stronie internetowej NCBiR: 
http://www.ncbr.gov.pl/programy-miedzynarodowe/jtiju/ecsel-ju/aktual-
nosci/art,5056,wspolne-przedsiewziecie-ecsel-otwarcie-naboru-wnioskow-w-konkur-
sie-2017.html 
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19. Czwarty konkurs polsko-singapurski  
Do 15 maja 2017 r. trwa nabór wniosków w ramach 
czwartego polsko-singapurskiego konkursu na wspólne 
projekty badawcze w ramach współpracy polsko-singapur-
skiej. W ramach konkursu możliwe jest uzyskanie do  
220 000 euro na realizację projektu przez każdą ze stron. 
Zgodnie z informacjami Narodowego Centrum Badań i Roz-
woju do konkursu można zgłaszać polsko-singapurskie projekty badawcze, które dotyczą 
tematyki Micro-Electro-Mechanical-Systems (MEMS) - Harsh environment compatible 
sensors for Industry 4.0 applications.  Szczegółowe informacje o konkursie można znaleźć 
na stronie internetowej NCBiR: http://www.ncbr.gov.pl/programy-miedzynaro-
dowe/wspolpraca-dwustronna/singapur/aktualnos/art,4946,otwarcie-czwartego-pol-
sko-singapurskiego-konkursu-na-wspolne-projekty-badawcze-w-ramach-wspolpracy-
polsko-singapurskiej-2017.html 
 

20. FULBRIGHT - Junior Advanced Research Award 
Do 19 maja 2017 r. można składać wnioski w ramach pro-
gramu Junior Advanced Research Award, którego organiza-
torem jest Fundacja Fulbrighta. Konkurs adresowany jest 
do doktorantów w polskich uczelniach  

i instytucjach naukowych, któ-
rzy są na zaawansowanym 
etapie pisania rozprawy doktorskiej. Celem wyjazdu jest re-
alizacja projektu badawczego w amerykańskiej uczelni, in-
stytucie badawczym lub organizacji pozarządowej. 
Stypendium może trwać od 6 do 9 miesięcy. W ramach sty-

pendium zapewnione jest pokrycie następujących kosztów: 

• Pokrycie kosztów podróży stypendysty do/z USA; 
• Pokrycie kosztów związanych z obowiązkowymi opłatami afiliacyjnymi i/lub 

ubezpieczeniem medycznym wymaganym przez amerykańską instytucję gosz-
czącą; 

• Jednorazowy dodatek przeznaczony na pokrycie kosztów związanych  
z przeprowadzką stypendysty i zagospodarowaniem w USA; 

• Jednorazowy dodatek przeznaczony na pokrycie kosztów związanych z udziałem 
w konferencjach; 

• Miesięczny dodatek przeznaczony na pokrycie kosztów związanych z realizacją 
projektu badawczego; 

• Miesięczny dodatek na pokrycie kosztów utrzymania rodziny, jeśli towarzyszy sty-
pendyście przez minimum 80% pobytu. 
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 O stypendium mogą ubiegać się osoby, które spełniają następujące warunki: 

• Są obywatelami polskimi i nie posiadają podwójnego polskiego i amerykańskiego 
obywatelstwa lub karty stałego pobytu w USA (zielona karta); 

• Posiadają tytuł magistra; 
• Nie przebywają w USA w czasie składania wniosku o stypendium, a ich całkowity 

pobyt w USA w ciągu ostatnich 6 lat poprzedzających złożenie aplikacji jest krótszy 
niż 5 lat; 

• Wykazują się bardzo dobrą znajomością języka angielskiego; 
• Spełniają wymogi formalne wizy J-1. 

Szczegółowe informacje są dostępne na stronie konkursu: http://www.ful-
bright.edu.pl/junior-award/  oraz pod adresem: http://www.granty-na-bada-
nia.com/2017/02/fulbright-junior-research-award.html?utm_source=feedbur-
ner&utm_medium=email&utm_campaign=Feed%3A+ZdobywamyGrantyNaBada-
nia+%28Zdobywamy+granty+na+badania%29#.WKvlIvKkbTN 
 

21. Nowa opcja na portalu EURAXESS – Hosting Offers 

Jeśli chcą Państwo przyjmować w swojej instytucji zagra-
nicznych naukowców w ramach różnych grantów lub udo-
stępniać swoje zasoby, sprzęt i laboratoria specjalistom  
z zagranicy, twórcy europejskiego portalu EURAXESS do-
dali do niego nową opcję -  Hosting offers. Dzięki niej mogą 
Państwo bezpłatnie zamieszczać swoje oferty goszczenia 
naukowców – czy to w ramach programów europejskich 
(Horyzont 2020, granty Marii Skłodowskiej-Curie, granty ERC – European Research Co-
uncil), czy też w ramach innych mechanizmów finansowania badań. Zamieszczone oferty 
są widoczne dla naukowców z całego świata. Aby zamieścić ofertę, wystarczy założyć 
konto w portalu EURAXESS (LOGIN/REGISTER).  Szczegółowe informacje są dostępne 
pod adresem:  http://www.kpk.gov.pl/?p=35508 

22. Ankieta sondująca potencjał współpracy badawczej polsko-jor-
dańskiej 

Narodowego Centrum Badań i Rozwoju zaprasza do  wypełnienia 
ankiety sondującej potencjał do współpracy badawczej polsko-jor-
dańskiej. Celem ankiety jest zbadanie zainteresowania udziałem  
w ewentualnym konkursie polsko-jordańskim na projekty badaw-
czo-rozwojowe w oparciu o możliwość uruchomienia przez Naro-
dowe Centrum Badań i Rozwoju programu bilateralnego we współpracy z jordańskim Na-
tional Center for Research and Development (NCRD). Tego typu współpraca polegałaby 

http://www.fulbright.edu.pl/junior-award/
http://www.fulbright.edu.pl/junior-award/
http://www.granty-na-badania.com/2017/02/fulbright-junior-research-award.html?utm_source=feedburner&utm_medium=email&utm_campaign=Feed%3A+ZdobywamyGrantyNaBadania+%28Zdobywamy+granty+na+badania%29%23.WKvlIvKkbTN
http://www.granty-na-badania.com/2017/02/fulbright-junior-research-award.html?utm_source=feedburner&utm_medium=email&utm_campaign=Feed%3A+ZdobywamyGrantyNaBadania+%28Zdobywamy+granty+na+badania%29%23.WKvlIvKkbTN
http://www.granty-na-badania.com/2017/02/fulbright-junior-research-award.html?utm_source=feedburner&utm_medium=email&utm_campaign=Feed%3A+ZdobywamyGrantyNaBadania+%28Zdobywamy+granty+na+badania%29%23.WKvlIvKkbTN
http://www.granty-na-badania.com/2017/02/fulbright-junior-research-award.html?utm_source=feedburner&utm_medium=email&utm_campaign=Feed%3A+ZdobywamyGrantyNaBadania+%28Zdobywamy+granty+na+badania%29%23.WKvlIvKkbTN
https://www.euraxess.pl/pl/user
http://www.kpk.gov.pl/?p=35508
http://www.ncbr.gov.pl/gfx/ncbir/_thumbs/pl/defaultaktualnosci/1841/5035/1/bFeUwmOfZlOY5JamZg,pl_jordania_tekst.png


 

 

na organizowaniu wspólnych konkursów na projekty badawczo-rozwojowe oraz finanso-
waniu najlepszych przedsięwzięć realizowanych z udziałem polskich i jordańskich zespo-
łów badaczy. Szczegółowe informacje oraz ankieta są dostępne na stronie:  
https://www.ankietka.pl/ankieta/264542/ankieta-sondujaca-potencjal-polsko-jordan-
skiej-wspolpracy-badawczej.html 
 

23. Dni Otwarte Funduszy Europejskich 
Od 18 do 21 maja 2017 r. odbędą się Dni Otwarte Funduszy Europej-
skich. Do udziału zaproszeni są beneficjenci Funduszy Europejskich w ra-
mach IV edycji ogólnopolskiej akcji promocyjnej Dni Otwarte Funduszy Eu-
ropejskich. Dni Otwarte Funduszy Europejskich to akcja, skupiająca 
przedsiębiorczych i dynamicznych beneficjentów Funduszy Europejskich, 
którzy raz w roku udostępniają społeczeństwu efekty swoich przedsięwzięć. Beneficjenci 
mogą w czasie wydarzenia zaprezentować najciekawsze nowoczesne projekty i rozwią-
zania, które ułatwiają nasze codziennie życie, wpływają na rozwój otoczenia, miasta, wsi, 
kraju, ale też na rozwój przedsiębiorczości i rozwój osobisty.  
Szczegółowe informacje można znaleźć pod adresami: www.dniotwarte.eu oraz 
http://www.ncbr.gov.pl/aktualnosci/art,5022,dni-otwarte-funduszy-europejskich-do-
lacz-do-akcji.html 
 

24. Życzenia Świąteczne  
 

 

https://www.ankietka.pl/ankieta/264542/ankieta-sondujaca-potencjal-polsko-jordanskiej-wspolpracy-badawczej.html
https://www.ankietka.pl/ankieta/264542/ankieta-sondujaca-potencjal-polsko-jordanskiej-wspolpracy-badawczej.html
http://www.dniotwarte.eu/
http://www.ncbr.gov.pl/aktualnosci/art,5022,dni-otwarte-funduszy-europejskich-dolacz-do-akcji.html
http://www.ncbr.gov.pl/aktualnosci/art,5022,dni-otwarte-funduszy-europejskich-dolacz-do-akcji.html
http://www.ncbr.gov.pl/gfx/ncbir/_thumbs/pl/defaultaktualnosci/144/5022/1/bFeUwmOfZlOY5JamZg,banner_90.jpg

	1. Współpraca z Universidade Federal de Ouro Preto w Brazylii
	2. Kolejna wizyta delegacji z Brazylii z Federal University of Ouro Preto
	3. Erasmus day
	4. Spotkanie przedstawicieli PRz z delegacją pracowników Uniwersytetu Florydy
	5. Dzień Otwarty na Politechnice Rzeszowskiej
	6. Trwa rekrutacja na studia w Chinach
	7. Жешувський політехнічний університет ім. Іґнаци Лукашевича є ВКонтакте
	8. Staże badawcze na Uniwersytecie Albertańskim w Kanadzie
	9. Polsko-Norweska Współpraca Badawcza - w ramach Funduszu Współpracy Dwustronnej
	10. Najlepsi z najlepszych! 2.0. - wsparcie dla studentów w międzynarodowych zmaganiach
	11. FNP: Wyjazdowe stypendia naukowe dla laureatów programu MISTRZ
	12. Zaproszenie na konferencję i targi NAFSA w USA
	13. ERCIM Fellowship Programme
	14. DAAD: Stypendia na podróże grupowe do Niemiec dla grup studenckich
	15. DAAD: Krótkoterminowe pobyty badawcze w Niemczech
	16. ERA-MINI 2 - trwa nabór wniosków w I konkursie
	17. Stypendia rządu włoskiego
	18. ESCEL - ruszył nabór wniosków
	19. Czwarty konkurs polsko-singapurski
	20. FULBRIGHT - Junior Advanced Research Award
	21. Nowa opcja na portalu EURAXESS – Hosting Offers
	22. Ankieta sondująca potencjał współpracy badawczej polsko-jordańskiej
	23. Dni Otwarte Funduszy Europejskich
	24. Życzenia Świąteczne

