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Rekrutacja do programu mentoringowego TopMinds 2021  
Stowarzyszenie Top 500 Innovators, zrzeszające naukowców, przedsiębiorców a także specjalistów z zakresu transferu technologii 
i komercjalizacji oraz Polsko-Amerykańska Komisja Fulbrighta, która umożliwia wymianę naukową i kulturową pomiędzy Polską a 
Stanami Zjednoczonymi zapraszają do udziału w programie mentoringowym TopMinds. Zgłoszenia są przyjmowane do 8 listopada 
2020 r. 

 
Popularyzator Nauki 2020 - trwa 16. edycja konkursu  
Do 26 października można wysyłać zgłoszenia w konkursie Popularyzator Nauki. Mogą brać w nim udział osoby, zespoły oraz in-
stytucje, które w rzetelny i przystępny sposób opowiadają o nauce i zachęcają innych do odkrywania, jak działa świat. 
 

 

 

 

NOWE KONKURSY I PROGRAMY 

[Zacytuj źródło tutaj.] 

Szkolenie on-line: Projekt szyty na miarę, czyli jak wpisać się w temat konkursu? - 27.10.2020 
r.  
Regionalny Punkt Kontaktowy w Poznaniu zaprasza wszystkich zainteresowanych pozyskiwaniem środków na projekty 
współpracy międzynarodowej, finansowanych z Programów Ramowych UE na webinarium. Podczas spotkania zostaną 
poruszone zagadnienia m.in takie jak efektywna i dokładna analiza dokumentacji konkursowej oraz treści konkursu.  
 

Szkolenie on-line: Projekty w ramach Działań Marii Skłodowskiej-Curie: realizacja, raportowa-
nie i audyt - 26.10.2020 r.  
Wrocławskie Centrum Transferu Technologii Politechniki Wrocławskiej zaprasza osoby realizujące, bądź zamierzające realizować, 
projekty ITN, IF oraz RISE w ramach obszaru MSCA na bezpłatne szkolenie. 
 

SZKOLENIA 

https://www.pwsip.edu.pl/badania/389-rekrutacja-do-programu-mentoringowego-topminds-2021
https://www.pwsip.edu.pl/badania/387-popularyzator-nauki-2020-trwa-16-edycja-konkursu
https://www.kpk.gov.pl/?post_type=event&p=55123&znewsletter=14pa%C5%BAdziernika2020
https://www.kpk.gov.pl/?post_type=event&p=55123&znewsletter=14pa%C5%BAdziernika2020
https://www.kpk.gov.pl/?post_type=event&p=55138&znewsletter=14pa%C5%BAdziernika2020
https://www.kpk.gov.pl/?post_type=event&p=55138&znewsletter=14pa%C5%BAdziernika2020
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Zebrała: Sylwia Just/Dział Nauki i Projektów; sjust@pwsip.edu.pl 

Na WAT opracowano narzędzie informatyczne do prowadzenia projektów badawczych  
TaskCtrl ma podnieść efektywność pracy naukowca. Jest to rodzaj uproszczonego „intranetu” dla badaczy realizujących wspólny 
projekt. Uwzględnia specyfikę prowadzenia grantu. Może też być wykorzystany przy pracach interdyscyplinarnych między wydzia-
łami, a w przyszłości – w konsorcjach z zakresu różnych dyscyplin naukowych – od biologii poprzez nauki społeczne. 

Weź udział w konkursie Selfie+ i wygraj nagrody  
Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji zachęca beneficjentów instytucjonalnych programów Erasmus+, PO WER, Polsko-Litewskiego 
Funduszu Wymiany Młodzieży oraz Polsko-Ukraińskiej Rady Wymiany Młodzieży do podzielenia się efektami swojej pracy. Zdecy-
dowaliśmy się na przeprowadzenie konkursu fotograficznego, bo to właśnie za pomocą zdjęć najłatwiej i najskuteczniej można 
przedstawić rezultaty swoich działań. Eksperci FRSE wybiorą najlepsze zdjęcia  umieszczone na platformie w okresie trwania kon-
kursu (1 marca – 31 października 2020). 

Europejska Sieć Danych i Informacji dot. Zdrowia zaprasza na wirtualny roadshow  
W ramach projektu EHDEN realizowanego przez 22 partnerów z 12 krajów we Wspólnym Przedsięwzięciu Inicjatywa Leków Inno-
wacyjnych (IMI2 JU) odbywa się wirtualny roadshow. To seria trzech webinariów na temat „Rola danych zdrowotnych w erze po 
Covid-19". 

 

INNE 

 

Szkolenie on-line: Skorzystaj z oferty instytutów JRC oraz portalu Euraxess i zaplanuj swoją ka-
rierę naukową - 23.10.2020 r.  
Wrocławskie Centrum Transferu Technologii Politechniki Wrocławskiej zaprasza na bezpłatne szkolenie, podczas którego przed-
stawione zostaną możliwości podjęcia pracy, stażu oraz stypendium w instytutach JRC (Wspólnego Centrum Badawczego). W 
drugiej części spotkania zaprezentowane zostaną możliwości portalu Euraxess – portalu Komisji Europejskiej dla mobilnych nau-
kowców. 

Szkolenie on-line: Horyzont 2020: przygotowanie wniosku w projekcie badawczo-innowacyj-
nym - 21-23.10.2020 r. 
RPK Politechnika Śląska zaprasza serdecznie na cykl webinariów, podczas których dowiecie się Państwo m.in. czym jest Horyzont 
2020 i co czeka na nas w Horyzoncie Europa, jakie projekty mogą być w ramach niego finansowane, jak wygląda dokumentacja 
konkursowa i jak stworzyć odpowiednie konsorcjum. 

Bezpłatne webinaria dla doktorantów i naukowców dot. m.in. popularyzacji nauki i programu 
Horyzont Europa  
Szkolenia online dot. pisania abstraktów, uczestnictwa w programie Horyzont Europa, praw autorskich dla naukowców czy pisa-
nia o nauce dla niespecjalistów przygotowało Stowarzyszenie Rozwoju Karier Doktorantów i Doktorów PolDoc. Właśnie ruszyły 
zapisy. 

 

 

SZKOLENIA CD. 

 

https://www.pwsip.edu.pl/badania/398-na-wat-opracowano-narzedzie-informatyczne-do-prowadzenia-projektow-badawczych
https://www.pwsip.edu.pl/badania/388-wez-udzial-w-konkursie-selfie-i-wygraj-nagrody
https://www.pwsip.edu.pl/badania/395-europejska-siec-danych-i-informacji-dot-zdrowia-zaprasza-na-wirtualny-roadshow
https://www.kpk.gov.pl/?post_type=event&p=55137&znewsletter=14pa%C5%BAdziernika2020
https://www.kpk.gov.pl/?post_type=event&p=55137&znewsletter=14pa%C5%BAdziernika2020
https://www.kpk.gov.pl/?post_type=event&p=55116&znewsletter=14pa%C5%BAdziernika2020
https://www.kpk.gov.pl/?post_type=event&p=55116&znewsletter=14pa%C5%BAdziernika2020
https://www.pwsip.edu.pl/badania/397-bezplatne-webinaria-dla-doktorantow-i-naukowcow-dot-m-in-popularyzacji-i-programu-horyzont-europa
https://www.pwsip.edu.pl/badania/397-bezplatne-webinaria-dla-doktorantow-i-naukowcow-dot-m-in-popularyzacji-i-programu-horyzont-europa

