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SPECJALNE
PROJEKT USTAWY PRAWO O SZKOLNICTWIE WYŻSZYM 2.0
Projekt ustawy prezentowany 22 stycznia przez ministra nauki, po uwagach środowiska
naukowego z okresu wrzesień-grudzień 2017r. trafił pod rozpatrywanie Sejmu. Jedną z istotnych
zmian w niej proponowanych jest obniżenie pensum dla pracowników dydaktycznych z 540
na 360 godzin.
Więcej>>>

KOMERCJALIZACJA
WEBINARIUM KOMERCJALIZACJA I LICENCJONOWANIE
7 luty, bezpłatne webinarium prowadzone przez European Helpdesk dot. komercjalizacji oraz
licencjonowania własności intelektualnej. Liczba miejsc jest ograniczona. Obowiązuje
wcześniejsza rejestracja.
Więcej >>>

KONKURSY NA PROJEKTY
MOŻESZ MIEĆ WPŁYW NA FUNDUSZE UE PO 2O2O R.
Rozpoczęły się konsultacje dotyczące kształtu funduszy unijnych po 2020 roku, które potrwają do
8 marca 2018 r. Do wypełnienia dwie ankiety on-line: pierwsza dotycząca funduszu spójności
kwestionariusz on-line, a druga dot. programów finansujących badania i rozwój: kwestionariusz
on-line.

HORYZONT 2020
ALTERNATYWA DLA PLASTIKU - 100 MLN EUR NA PROJEKTY
W ramach programu Horyzont 2020 KE przeznaczy jeszcze 100 mln EUR na projekty, których
celem ma być znalezienie materiału alternatywnego dla plastiku.
Więcej >>>

SZKOLENIA I WARSZTATY
WEBINARIUM ,,RESTORATION OF SHALLOW, SOFT-BOTTOM ECOSYSTEMS”
15 luty, godz: 15:00. Wymagana wcześniejsza rejestracja.
Więcej >>>

KONFERENCJE
KONFERENCJA „INŻYNIERIA PRZYSZŁOŚCI 2018”
15-16 maja br., Mszczonów koło Radomia. Udział płatny. Do 15 lutego należy przesyłać
abstrakty. Tematyka: Innowacyjne systemy automatyzacji i robotyzacji procesów produkcyjnych;
Zaawansowane hybrydowe technologie inżynierii materiałowej; Innowacyjne systemy
wspomagania bezpieczeństwa technicznego i środowiskowego; Zaawansowane techniki
projektowania, wytwarzania i kontroli prototypowych maszyn i urządzeń technicznych; Systemy
wspomagania innowacji w transferze wiedzy z nauki do gospodarki.
Więcej>>>
DZIEŃ PRZEMYSŁU EUROPEJSKIEGO 2018 (EUROPEAN INDUSTRY DAY 2018)
22-23 luty br., Bruksela. Wydarzenie ma na celu upowszechnienie wiedzy na temat polityki
przemysłowej UE oraz rozwoju konkurencyjności przemysłowej w Europie. Interesariusze różne
sektorów: przemysłu, finansów, badan i innowacji zaprezentują swoje działania, wymienią
doświadczenia i opracują wspólne wizje na przyszłość.
Więcej >>>
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