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SPECJALNE
KONSTYTUCJA DLA NAUKI PROCEDOWANA W SEJMIE
9 maja minister nauki i szkolnictwa wyższego zaprezentował projekt ustawy Prawo o szkolnictwie
wyższym 2.0. Projekt wywołał dyskusję wśród posłów zgłaszających szereg wątpliwości m.in. co
do funkcji rektora i rady uczelni oraz wpływu proponowanych przepisów na uczelnie w
mniejszych ośrodkach. Szczegóły w sprawozdaniu z 62. posiedzenia Sejmu RP (od str. 222).
Więcej >>>

KONKURSY NA PROJEKTY
KONKURS NA AKADEMICKIE PARTNERSTWA MIĘDZYNARODOWE
Narodowa Agencja Wymiany Akademickiej ogłosiła konkurs na dofinansowanie współpracy
naukowej, wdrożeniowej i dydaktycznej realizowanej w ramach międzynarodowych partnerstw
akademickich tj. m.in. opracowanie publikacji o zasięgu międzynarodowym, organizacja
międzynarodowych konferencji, seminariów, udział w stażach. Deadline 13 lipca.
Więcej>>>
WYMIANA NAUKOWCÓW Z POLSKI I SŁOWACJI
Konkurs Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej potrwa do 29 czerwca. Środki na wsparcie
mobilności naukowców celem realizacji projektów badawczych, uzgodnionych i prowadzonych
wspólnie przez partnerów z Polski i Słowacji. Maksymalna wysokość finansowania projektu z
budżetu NAWA wynosi 20 000 zł, a koszty kwalifikowane to koszty podróży i pobytu. Koszty
prowadzenia badań są niekwalifikowalne.
Więcej >>>
WYMIANA NAUKOWCÓW Z POLSKI I CZECH
Konkurs NAWA potrwa do 2 lipca. Pozostałe zasady jak dla konkursu Polska-Słowacja
opisanego powyżej.
Więcej >>>
ZNAJDŹ FINANSOWANIE DLA SWOJEGO PROJEKTU BADAWCZEGO
Odwiedź KONKURSY na stronie CTTM.
Więcej >>>

HORYZONT 2020
FORUM KOSMICZNE W WARSZAWIE
24 maja w Warszawie odbędzie się spotkanie podmiotów z sektora kosmicznego. Jest to świetna
okazja do nawiązania współpracy pod kątem wspólnych projektów w programie Horyzont 2020
w konkursach z obszaru SPACE. Udział w spotkaniu jest bezpłatny. Obowiązuje wcześniejsza
rejestracja.
Więcej >>>

SZKOLENIA I WARSZTATY
RCIiTT ZUT ZAPRASZA NA SZKOLENIE Z UMIĘDZYNARADAWIANIA BADAŃ
23 maja, uczestnictwo bezpłatne. Szkolenie będzie dotyczyć m.in. najlepszych praktyk z zakresu
umiędzynarodowienia badań tj. np. stworzenia przyjaznych warunków dla realizacji projektów
międzynarodowych, odpowiedniej oceny pracowniczej, systemu wynagradzania pracowników,
narzędzi wspierających nawiązywanie kontaktów zagranicznych, itp. Wymagana rejestracja.
Więcej >>>

KONFERENCJE
BIZNESOWY EVENT MORSKI 2018
19 czerwca, Szczecin. Wydarzenie promujące i wspierające gospodarkę morską i logistyczną
Szczecina i okolic. Wymagana rejestracja.
Więcej >>>
ZACHODNIOPOMORSKI DZIEŃ INSTRUMENTÓW INŻYNIERII FINANSOWEJ
23 maja, Szczecin. Wymagana rejestracja.
Więcej>>>

WYDARZENIA AM
CTTM ZAPRASZA NA SZKOLENIE
Szkolenie pt. „Ochrona i zarządzanie własnością intelektualną” odbędzie się na Wałach
Chrobrego w sali 28 dn. 8 czerwca (piątek) w godz.: 10:30-11:30. Osoby zainteresowane
uczestnictwem prosimy o informację na cttm@am.szczecin.pl.
Więcej >>>
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