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Młodzi naukowcy mogą ubiegać się o stypendia w programie START  
Naukowcy przed 30 rokiem życia, którzy mają już w dorobku osiągnięcia badawcze, mogą ubiegać się o stypendia w programie 
START. Jego kolejną edycję ogłosiła Fundacja na rzecz Nauki Polskiej (FNP). Laureaci, w każdej edycji to około 100 osób, otrzymują 
roczne stypendia sięgające 28 tys. zł. 
 

Horyzont Europa: znamy wstępne terminy konkursów na granty ERC 
Europejska Rada ds. Badań Naukowych opublikowała wstępne terminy konkursów na granty ERC w Programie Ramowym Hory-
zont Europa. Ogłoszenie konkursów jest wstępnie zaplanowane na styczeń (Starting i Consolidator) oraz maj (Advanced) 2021. 
 

MSCA: Enterprise Ireland zaprasza doświadczonych naukowców 

Enterprise Ireland w ramach programu H2020 MSCA CO-FUND ogłasza drugi nabór wniosków w ramach projektu Career-FIT PLUS. 
Jego celem jest przyciągnięcie 50 doświadczonych naukowców z całego świata, w tym z Polski, do pracy nad projektami ukierun-
kowanymi na przemysł w Irlandii przez trzy lata. Termin zakończenia naboru wniosków to 31 grudnia 2020 r. 

Nabór wniosków w ramach Narodowego Programu Rozwoju Humanistyki 
W piątek rusza w resorcie nauki pierwsza tura naboru wniosków grantowych w ramach Narodowego Programu Rozwoju Humani-
styki. Wśród obszarów priorytetowych znalazły się zagadnienia takie jak: zesłania, deportacje i powroty; spuścizna emigracji wo-
jennej i powojennej od 1939 roku; polska kultura cyfrowa, a także walka o granice II RP. 

 

 

NOWE KONKURSY I PROGRAMY 

[Zacytuj źródło tutaj.] 

https://www.pwsip.edu.pl/badania/372-mlodzi-naukowcy-moga-ubiegac-sie-o-stypendia-w-programie-start
https://www.pwsip.edu.pl/badania/370-horyzont-europa-znamy-wstepne-terminy-konkursow-na-granty-erc
https://www.pwsip.edu.pl/badania/368-msca-enterprise-ireland-zaprasza-doswiadczonych-naukowcow
https://www.pwsip.edu.pl/badania/373-nabor-wnioskow-w-ramach-narodowego-programu-rozwoju-humanistyki
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Zebrała: Sylwia Just/Dział Nauki i Projektów; sjust@pwsip.edu.pl 

Ewaluacja transferu wiedzy i technologii – nowe rozwiązanie w systemie szkolnictwa wyższego 
i nauki  
Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego zaprasza przedstawicieli środowiska akademickiego, organizacji społecznych i biznesu 
do debaty na temat nowego instrumentu o charakterze ewaluacji, który przyczyni się do zdecydowanego wzmocnienia współ-
pracy z otoczeniem społeczno-gospodarczym. Podczas konferencji prasowej, z udziałem ministra Wojciech Murdzka, przedsta-
wiono założenia nowego systemu ewaluacji. 

 
 

 

INNE 

[Zacytuj źródło tutaj.] 

Krajowe działania wspierające uczestnictwo w programach ramowych Unii Europejskiej  
Podczas szkolenia on-line, które odbędzie się 30.09.2020 r., dowiedzą się Państwo z jakich programów i innych form wsparcia 
mogą korzystać indywidualne osoby oraz zespoły uczestniczące lub planujące uczestniczyć w programach ramowych Unii Europej-
skiej. Zgłoszenia przyjmowane są do 29 września br. 

 

 

SZKOLENIA 

 

III Kongres Rozwoju Systemu Edukacji - 2.10.2020 r.  
Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji, pełniąca rolę Narodowej Agencji Programu Erasmus+ i Europejskiego Korpusu Solidarności 
w Polsce, ma przyjemność zaprosić Państwa na III Kongres Rozwoju Systemu Edukacji, który odbędzie się 2 października 2020 
roku w formule online. 

 

 

KONFERENCJE 

https://www.pwsip.edu.pl/badania/374-ewaluacja-transferu-wiedzy-i-technologii-nowe-rozwiazanie-w-systemie-szkolnictwa-wyzszego-i-nauki
https://www.pwsip.edu.pl/badania/374-ewaluacja-transferu-wiedzy-i-technologii-nowe-rozwiazanie-w-systemie-szkolnictwa-wyzszego-i-nauki
https://www.kpk.gov.pl/?post_type=event&p=54939&znewsletter=23wrze%C5%9Bnia2020
https://www.pwsip.edu.pl/badania/371-iii-kongres-rozwoju-systemu-edukacji-2-10-2020-r

