SZKOLENIE

Punkt Kontaktowy Programów Badawczych Unii
Europejskiej, działający przy Politechnice Koszalińskiej,
zaprasza na szkolenie
Spotkanie ma na celu przybliżenie jego uczestnikom zasad
uczestnictwa i form współpracy z zakresu: szkolenia początkujących
naukowców, kształcenia ustawicznego i rozwoju kariery
doświadczonych naukowców, współpracy pomiędzy przemysłem
a środowiskiem akademickim, stypendiów międzynarodowych,
działań wspierających w ramach programu szczegółowego People
7. Programu Ramowego. Zaprezentowane zostaną także aktualnie
otwarte konkursy, kwestie finansowe oraz wymagane dokumenty.
Omówiona zostanie zawartość wniosku poprzez przedstawienie
cennych wskazówek dotyczących jego prawidłowego wypełnienia.
Dodatkowo przedstawiona zostanie także Europejska Sieć Centrów
Informacji dla Naukowców (EURAXESS). Przewidziano czas na
pytania i dyskusję.

Projekty badwczo-szkoleniowe
Marie Curie
19 kwietnia 2011 r.
ul. Śniadeckich 2, budynek D, sala 109-1D

Politechnika Koszalińska
Prowadzenie: prof. dr hab. inż. Tadeusz Bohdal,
Prorektor ds. Nauki i Współpracy z Gospodarką, Politechnika Koszalińska

Wykładowca: Magdalena Giefert,
Konsultant ds. Programów Badawczych UE, Regionalny Punkt Kontaktowy
Programów Ramowych UE, Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny

Program
08:45

Rejestracja uczestników

09:00

Wprowadzenie

09:10

Typy działań w Programie szczegółowym „People”, w tym
zasady uczestnictwa i formy współpracy
1. Initial Training of Researchers – szkolenie początkujących
naukowców
2. Life-long Training and Career Development – kształcenie
ustawiczne i rozwój kariery doświadczonych naukowców
3. Industry-Academia Partnerships and Pathways – współpraca
pomiędzy przemysłem a środowiskiem akademickim
4. World Fellowships – stypendia międzynarodowe
5. Specific Actions – działania wspierające (polityka dotycząca
mobilności naukowców, sieć EURAXESS)

10:00

Budowa wniosku

11:30

Przerwa na kawę

11:45

Praktyczne wskazówki dla potencjalnych wnioskodawców.
Udział Polski w projektach 7. PR / People / Marie Curie –
statystyki

13:00

Aktualnie trwające i planowane konkursy, wyszukiwanie
ofert udziału w projektach Marie Curie na portalu EURAXESS

13:30

Pytania i zakończenie spotkania

Tematykę szkolenia kierujemy do osób poszukujących ofert
stypendialnych oraz staży badawczo-szkoleniowych w uczelniach
i instytutach zagranicznych, które obecnie znajdują się na etapie
pisania wniosku, jak również do osób zainteresowanych jego
złożeniem w ramach 7 Programu Ramowego UE / People.
Szkolenie dofinansowane jest ze środków Ministerstwa Nauki
i Szkolnictwa Wyższego.
Bliższe informacje i zapisy:
Ludmiła Kawczyńska (94)3478626, Maria Pelc (94)3478-617,
Mirosława Pilewska-Markiewicz (94)3478627,
Agnieszka Wojcieszonek (94)3478617; fax: (94)3460374;
http://www.7PR.tu.koszalin.pl

