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SPECJALNE
NOWE PRAWO O SZKOLNICTWIE WYŻSZYM JUŻ OD 1 PAŹDZIERNIKA
Ustawa 2.0 zwana Konstytucją dla nauki została podpisana przez prezydenta. Nowe przepisy
wchodzą w życie już od nadchodzącego roku akademickiego.
Więcej >>>

KOMERCJALIZACJA
IMPACT SCHOOL 2018: SCIENCE TRANSFER IN THE 21ST CENTURY
Berlin, 17-19 września br. Bezpłatne szkolenie dot. transferu wiedzy adresowane jest do
naukowców wszystkich specjalności. Celem spotkania jest przekazanie badaczom narzędzi, które
umożliwią "zmaksymalizowanie wpływu ich badań poza środowisko naukowe." Zgłoszenia
przyjmowane są do 10 sierpnia br.
Więcej >>>

KONKURSY NA PROJEKTY
TEAM-NET – program finansujący interdyscyplinarne badania naukowe
Fundacja na rzecz Nauki Polskiej uruchomi w październiku br. nabór wniosków, w ramach
którego będzie można sfinansować sieć współpracujących zespołów badawczych, kierowanych
przez wybitnych naukowców, realizujących na szeroką skalę projekty B+R o interdyscyplinarnym
charakterze. Program finansowany jest w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój.
Więcej >>>
RUSZYŁ KONKURS NCBIR „PROJEKTY B+R PRZEDSIĘBIORSTW:, TZW.
„SZYBKA ŚCIEŻKA”
Konkurs na badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez duże przedsiębiorstwa
oraz konsorcja przedsiębiorstw dla projektów z regionów słabiej rozwiniętych. Rola uczelni w
przedmiotowym konkursie: podwykonawca prac B+R. Nabór: od 3 września do 30 listopada br.
Więcej >>>

KONFERENCJE
BALTIC PORTS CONFERENCE 2018
Szczecin, 6-7 września. Konferencja poświęcona portom rejonu Morza Bałtyckiego. Uczestnictwo
płatne. Wymagana rejestracja.
Więcej >>>

BONUS-HELCOM CONFERENCE 2018
Siódme forum programu BONUS odbędzie się 6 listopada 2018 r. w Kopenhadze. Temat
przewodni to Badania naukowe i innowacje dla zrównoważonego rozwoju. Wymagana
wcześniejsza rejestracja.
Więcej>>>
WARSAW INDUSTRY WEEK
Warszawa, 6-8 listopada 2018. Podczas wydarzenia prezentowana jest oferta producentów i
dystrybutorów maszyn do obróbki metali i drewna, obrabiarek skrawających i cnc, maszyn do
cięcia laserem i wodą, tokarek, narzędzi do obróbki, systemów CAD/CAM, narzędzi
pomiarowych i metrologii przemysłowej, inżynierii utrzymania ruchu i wielu innych.
Więcej>>>

WYDARZENIA AM
AM BĘDZIE REALIZOWAŁA PROJEKT FINANSOWANY Z RPO WZ
Urząd Marszałkowski WZ pozytywnie ocenił projekt firmy BalticNet Sp. z o.o. pt. „Określenie
możliwości hodowli pstrąga w polskiej strefie przybrzeżnej Bałtyku z wykorzystaniem
pływających platform hodowlanych”, w którym AM jest partnerem obok ZUT i Politechniki
Koszalińskiej. Projekt finansowany jest z Regionalnego Programu Operacyjnego WZ, zaś
kierownikiem jest dr inż. A. Bąk z WN.
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