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OTWARTO KONKURS W RAMACH PROGRAMU POWER – Centralne programy antyplagiatowe
Celem konkursu będzie wdrożenie na uczelniach zmian w zakresie
zarządzania procesem kształcenia informatycznych narzędzi zarządzania
uczelniami. Celem programu jest stworzenie centralnego systemu
repozytoriów
prac
dyplomowych,
obsługa
tzw.
programów
antyplagiatowych. W ramach Uczelni składany będzie jeden kompleksowy
projekt. Nabór trwa do 22.07.2015 r. Szczegóły konkursu

http://www.ncbir.pl/gfx/ncbir/userfiles/_public/fundusze_europejskie/wiedza_edukacja_rozwoj/1_antp_pow
er_3.4_2015/systemy_antyplagiatowe_regulamin_konkursu_19_05_2015.pdf
OTWARTO KONKURS W RAMACH PROGRAMU POWER – Program Rozwoju Kompetencji
Celem programu jest wzmocnienie kształcenia na uczelniach w zakresie
przedsiębiorczości, kompetencji zawodowych, interpersonalnych oraz
analitycznych, a także wzmocnienie praktycznych elementów kształcenia.
Przykładowe działania: Certyfikowane szkolenia i zajęcia warsztatowe
podnoszące kompetencje, dodatkowe zajęcia realizowane wspólnie z
pracodawcami, wizyty studyjne w przedsiębiorstwach, współpraca z
zagranicznymi podmiotami. Dla każdego kierunku składany jest odrębny
projekt. Nabór trwa do 22.07.2015 r. Szczegóły konkursu

http://www.ncbir.pl/gfx/ncbir/userfiles/_public/fundusze_europejskie/wiedza_edukacja_rozwoj/1_prk_powe
r_3.1_2015/prk_regulamin_konkursu_19_05_2015.pdf

ZAPROSZENIE NA SPOTKANIE ORGANIZACYJNE DZIAŁU PROJEKTÓW WS. DWÓCH POWYŻSZYCH KONKURSÓW
Szanowni Państwo,
W związku z ogłoszonymi przez NCBiR konkursami (tj. systemy antyplagiatowe
oraz program rozwoju kompetencji) Dział Projektów w najbliższą środę
(27.05.2015 r.) organizuje spotkanie organizacyjno-informacyjne o godzinie
12:00 w s. 61 (III piętro Rektoratu).

OTWARTO KONKURS GRANTY NA GRANTY
Do 31.12.2015 r trwa nabór wniosków w ramach Programu „Granty na granty –
wsparcie polskich koordynatorów w programach badawczych Unii Europejskiej”.
Celem programu jest wsparcie polskich jednostek naukowych, które ubiegają się o
realizację projektów w ramach programów badawczych Unii Europejskiej. W
ramach programu wnioskodawcy mogą uzyskać środki finansowe na działania
związane z przygotowaniem wniosku projektowego do programu badawczego Unii
Europejskiej np. do programu HORYZONT 2020. Więcej
http://www.nauka.gov.pl/komunikaty/program-granty-na-granty-wsparciepolskich-koordynatorow-w-programach-badawczych-unii-europejskiej-naborwnioskow-w-ramach-ii-edycji.html

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA WNIOSKÓW W RAMACH PROGRAMU WYMIANY OSOBOWEJ NAUKOWCÓW Z
REPUBLIKĄ WŁOSKA “CANALETTO”
Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego oraz włoskie Ministerstwo Spraw
Zagranicznych zapraszają do podejmowania współpracy w ramach nowej edycji
programu wymiany osobowej naukowców. Do 10 czerwca trwa nabór zgłoszeń do
nowej edycji programu wymiany osobowej naukowców z Republiką Włoską
„CANALETTO”. MNiSW oraz włoskie MSZ zapraszają polskie i włoskie zespoły badawcze
do współpracy. Propozycja projektu badawczego dotyczyć może: nauk podstawowych,
badań kosmicznych, żywności i rolnictwa, zrównoważenia środowiska, medycyny i
zdrowia, nanonauki i zaawansowanych materiałów, technologii informacyjnych,
telekomunikacyjnych oraz technologii dla dziedzictwa kulturowego. Zakwalifikowane
projekty realizowane będą w latach 2016- 2018. Szczegóły programu
http://www.nauka.gov.pl/komunikaty/zaproszenie-do-skladania-wnioskow-w-ramach-programu-wymianyosobowej-naukowcow-z-republika-wloska-canaletto-na-lata-2016-18.html

PROGRAM STYPENDIALNY FUNDACJI EDUKACYJNEJ JANA KARSKIEGO
Do 7 czerwca 2015 r. trwa nabór wniosków w ramach drugiej edycji
programu stypendialnego Fundacji Edukacyjnej Jana Karskiego. W ramach
konkursu przyznane zostaną dwa stypendia, które umożliwią Polakom udział
w Georgetown Leadership Seminar na Uniwersytecie Georgetown w
Waszyngtonie DC. Program skierowany jest do pracowników służby
publicznej - administracji rządowej, samorządowej i organizacji świadczących
usługi publiczne, liderów organizacji pozarządowych działających na szczeblu
lokalnym, regionalnym bądź państwowym, jak również do ekspertów,
menedżerów i dziennikarzy zajmujących się polityką międzynarodową.
Szczegóły programu
http://www.jankarski.net/pl/wydarzenia-i-nowosci/kalendarz-wydarzen/nabor-do-programu-stypendialnego.html

