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Harmonogram naboru projektów do dofinansowania
Dział Projektów Uniwersytetu Śląskiego przygotowuje harmonogram naborów w
ramach konkurów ogłaszanych przez różne instytucje. Zapraszamy do zapoznania się
z aktualnymi możliwościami dofinansowania projektów ze środków
międzynarodowych.
Harmonogram obejmuje także ofertę grantów stypendialnych i badawczowyjazdowych.
Więcej [link]
http://projekty.us.edu.pl/sites/projekty.us.edu.pl/files/media/harmonogram_konkursow_27.11.2014.pdf

Potrójny sukces UŚ w ramach Norweskiego Mechanizmu Finansowego
Szanowni Państwo, miło nam poinformować, że Uniwersytet Śląski otrzymał
dofinansowanie dla trzech projektów z Norweskiego Mechanizmu Finansowanego, w
ramach konkursu „Rozwój Polskich Uczelni”. Zwycięskie projekty:
[1] WNoZ: „Nowoczesna edukacja o przeciwdziałaniu zagrożeniom środowiskowym”
[2] WBiOŚ oraz WNS: „Społeczeństwo prosumenckie - prosumencka energetyka”
[3] WEiNoE „Ekologia kulturowa - specjalność na kierunku etnologia”
Więcej [link] http://projekty.us.edu.pl/sukces-uniwersytetu-dofinansowanie-w-ramach-norweskiego-mechanizmufinansowego-dla-trzech-projektow

Sukces UŚ – dofinansowanie dla kierunku Informatyka
Szanowni Państwo, miło nam poinformować, że projekt Uniwersytetu Śląskiego
"KOMPETENTNY INFORMATYK - rozwój kompetencji przyszłych specjalistów IT (KIIT)" uzyskał dofinansowanie w ramach PO Kapitał Ludzki, Poddziałanie 4.1.1. Celem
projektu jest wdrożenie programu rozwojowego na kierunku informatyka, którego
celem jest wyposażenie studentów w tzw. kompetencje oczekiwane przez
pracodawców. Więcej [link] http://projekty.us.edu.pl/sukces-uniwersytetu-dofinansowanie-projektu-wramach-pokl-dla-wiinom

Sukces UŚ – dofinansowanie dla Instytutu Filologii Germańskiej
Szanowni Państwo, miło nam poinformować, że Uniwersytet Śląski uzyskał
dofinansowanie w ramach Programu MNiSW "Akademickie Centrum Kreatywności"
(PO Innowacyjna Gospodarka) na realizację projektu z zakresu nauczania języków
obcych metodą narracyjną w przedszkolu i na 1. etapie edukacyjnym. Projekt
realizowany będzie przez Instytut Filologii Germańskiej. Więcej [link]
http://projekty.us.edu.pl/sukces-dofinansowanie-mnisw-dla-instytutu-filologii-germanskiej

Sukces UŚ i kolejne konkursy – Fundusz Wyszehradzki
Szanowni Państwo, miło nam poinformować, że projekt Instytutu Nauk o Kulturze i
Studiów Interdyscyplinarnych Wydziału Filologicznego UŚ "International scientific
conference on THE THEATRE OF LOCAL HISTORIES in Central Europe" uzyskał
dofinansowanie. Jednocześnie przypominamy o cyklicznych naborach prowadzonych
przez Fundusz i zapraszamy do aplikowania wszystkie jednostki Uczelni. Więcej [link]
http://projekty.us.edu.pl/sukces-us-i-kolejne-konkursy-fundusz-wyszehradzki

Sukces UŚ i kolejne konkursy - ERASMUS +
Szanowni Państwo, miło nam poinformować, że jeden projekt Liderski oraz jeden
projekt Partnerski Wydziału Matematyki, Fizyki i Chemii UŚ uzyskały dofinansowanie
w ramach Działania „Partnerstwa Strategiczne” Programu ERASMUS+. Jednocześnie
przypominamy o cyklicznych naborach prowadzonych w programie i zachęcamy do
aplikowania o środki. Na I kwartał 2015 r. planowane są nabory w ramach działań, tj.
partnerstwa strategiczne, sojusze oraz Jean Monnet.
Więcej [link] http://projekty.us.edu.pl/sukces-us-i-kolejne-konkursy-erasmus

Granty ERC Programu HORIZON 2020 – nabór i szkolenia
Obecnie trwają nabory wniosków w ramach konkursów ogłoszonych przez
Europejską Radę ds. Badań Naukowych. Granty adresowane są do naukowców z
dowolnego kraju świata. Tematykę projektu określają wnioskodawcy. Wysoko
cenione są projekty interdyscyplinarne, o dużym stopniu ryzyka naukowego,
prowadzące do ważnych odkryć i przełomowych wyników. Dostępne opcje:
[1] Starting grants dla osób od 2 do 7 lat po doktoracie
[2] Consolidator grants dla osób od 7 do 12 lat po doktoracie

Więcej [link] http://projekty.us.edu.pl/konkursy-i-szolenia-dla-naukowcow-w-ramach-grantow-erc-programuhorizon-2020

Kolejny nabór w ramach programu Mobilności Studentów i Pracowników
Na luty 2015 r. planowany jest nabór wniosków z zakresu wymiany:
[1] młodzieży - w celu realizacji studiów, praktyk
[2] pracowników uczelni – związane z prowadzeniem zajęć, uczestnictwem w
stażach, konferencjach, warsztatach, szkoleniach itp.
Wymiany realizowane są pomiędzy Polską, a Państwami-Darczyńcami (Islandią,
Lichtensteinem i Norwegią).
Wszystkie jednostki zainteresowane udziałem zapraszamy do kontaktu. Więcej [link]
http://www.fss.org.pl/mobility

