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AKTUALNOŚCI
UROCZYSTE OTWARCIE NOWEGO BUDYNKU WYDZIAŁU CHEMII UG 27 MAJA br.
Szanowni Państwo,
Wszystko wskazuje na to, że udało się zakończyć budowę nowego budynku Wydziału Chemii przy
ulicy Wita Stwosza. Z tej okazji w dniu 27 maja zostały ogłoszone godziny dziekańskie, a wszystkich pracowników zapraszamy na uroczyste otwarcie o godz. 10.30. W dalszej części dnia dołączą
studenci i doktoranci i o godzinie 14.00 rozpocznie się piknik chemiliadowy!!

ERRIN - EUROPEJSKA SIEĆ REGIONÓW NA RZECZ BADAŃ I INNOWACJI
Stowarzyszenie „Pomorskie w UE”, którego członkiem jest Uniwersytet Gdański 1 maja br. przystąpiło do sieci ERRIN - Europejskiej Sieci Regionów na rzecz Badań i Innowacji. Sieć skupia w chwili
obecnej niemal 100 regionów i aktywnie uczestniczy w europejskim procesie decyzyjnym. ERRIN
stanowi również platformę wymiany informacji i ułatwia nawiązywanie współpracy między regionami, a także udział w projektach międzynarodowych. Członkowie sieci współpracują poprzez grupy
projektowe oraz dwanaście grup roboczych w tematach takich, jak, m.in: biotechnologia, energia,
nanotechnologia, technologie informacyjne i komunikacyjne, zdrowie, transport, czy turystyka
(średnio każdy członek uczestniczy aktywnie w pracy dwóch grup, dodatkowo istnieje możliwość
obserwowania pracy danej grupy bez aktywnego włączania się w jej działalność; grupy robocze spotykają się min. cztery razy do roku).
Więcej informacji można uzyskać kontaktując się z biurem Stowarzyszenia:
http://www.pomorskie-eu.pl/pl/
BIURO WSPIERANIA BADAŃ


Rada Narodowego Centrum Nauki wprowadziła zmiany w formularzach składania wniosków dla konkursów PRELUDIUM, SONATA i OPUS.
Szczegóły zmian znajdują się na stronie: http://www.ncn.gov.pl/aktualnosci/2013-04-17-formularzewnioski-preludium-sonata-opus



Na stronie BWB pojawił się przewodnik po wniosku NCN, który został przygotowany
dla pracowników naszego Wydziału - gorąco zachęcam do korzystania!
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AKTUALNE KONKURSY


FUNDACJA ROZWOJU SYSTEMU EDUKACJI

Tryb konkursowy Rozwój Polskich Uczelni
Fundusz Stypendialny i Szkoleniowy (FSS) ustanowiony w ramach funduszy norweskich oraz funduszy EOG ma
na celu zwiększenie spójności społecznej i ekonomicznej w ramach Europejskiego Obszaru Gospodarczego poprzez
działania w obszarze edukacji pomiędzy Polską a Państwami-Darczyńcami: Norwegią, Islandią i Liechtensteinem.
Celem programu jest opracowanie programów nauczania oraz rozwój zdolności instytucjonalnych polskich uczelni
wyższych.
Działania realizowane w ramach poszczególnych projektów powinny prowadzić do:




rozwoju programów studiów w języku angielskim (wykładowym);
rozwoju wspólnych programów studiów (na poziomie licencjackim, magisterskim lub doktoranckim), prowadzących do uzyskania podwójnego dyplomu;
 rozwoju nowych, innowacyjnych programów studiów, odpowiadającym nowym potrzebom i wyzwaniom pojawiającym się na poziomie krajowym lub europejskim;
 przygotowania nowych kursów, modułów, specjalizacji, programów studiów;
 utworzenia dwustopniowych programów studiów w oparciu o efekty kształcenia, z ECTS jako systemem transferu i akumulacji punktów;
 rozwoju kultury jakości, w tym wewnętrznych systemów zapewniania jakości;
rozwoju programów studiów we współpracy z sektorem prywatnym.
Projekty mogą uwzględniać:








międzynarodową mobilność pomiędzy partnerami;
przygotowanie programów nauczania;
organizację spotkań, seminariów, warsztatów;
analizę potrzeb;
opracowanie polityki i strategii;
rozwój narzędzi dydaktycznych, metod, materiałów.

TERMIN SKŁADANIA WNIOSKÓW: 7 czerwca 2013 r.
Więcej informacji na stronie: http://www.fss.org.pl/rozwoj-polskich-uczelni-kwiecien-2013
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AKTUALNE KONKURSY


NARODOWE CENTRUM NAUKI


OPUS 5

Program skierowany jest do osób prowadzących projekty badawcze wymagające specjalnej aparatury. Program finansuje zakup lub wytworzenie aparatury naukowo – badawczej niezbędnej do realizacji projektu,
obejmujące badania podstawowe.
Środki finansowe przewidziane na realizację projektów to 180 mln zł.
TERMIN SKŁADANIA WNIOSKÓW: 17 czerwca 2013 r.
Więcej informacji na stronie: http://www.ncn.gov.pl/ogloszenia/konkursy/opus-15-12-2013


PRELUDIUM 5

Program skierowany jest do osób rozpoczynających karierę naukową, nie posiadających stopnia naukowego doktora. Okres realizacji projektu to od 12 – 36 miesięcy a wysokość finansowania waha się od 50 tys
do 150 tys. zł w zależności od przewidywanej długości projektu. Grant obejmuje badania podstawowe.
Środki finansowe przewidziane na realizację projektów to 30 mln zł.
TERMIN SKŁADANIA WNIOSKÓW: 17 czerwca 2013 r.
Więcej informacji na stronie: http://www.ncn.gov.pl/ogloszenia/konkursy/preludium-15-12-2013


SONATA 5

Program skierowany jest do osób rozpoczynających karierę naukową posiadające stopień doktora (nie
wcześniej niż 5 lat przed rokiem wystąpienia z wnioskiem, uzyskały stopień doktora) a celem projektu jest
stworzenie unikatowego warsztatu naukowego.
Środki finansowe przewidziane na realizację projektów to 30 mln zł.
TERMIN SKŁADANIA WNIOSKÓW: 17 czerwca 2013 r.
Więcej informacji na stronie: http://www.ncn.gov.pl/ogloszenia/konkursy/sonata-15-12-2013
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AKTUALNE KONKURSY


NARODOWE CENTRUM BADAŃ I ROZWOJU


INNO - MED

Program sektorowy INNOMED ma na celu finansowanie badań naukowych oraz prac rozwojowych nad innowacyjnymi rozwiązaniami w zakresie medycyny innowacyjnej. Program jest rezultatem porozumienia zawartego pomiędzy Narodowym Centrum Badań i Rozwoju, a grupą przedsiębiorstw stowarzyszonych w Polskiej Platformie Technologicznej Innowacyjnej Medycyny.
TERMIN SKŁADANIA WNIOSKÓW: 8 lipca 2013 r.
Więcej informacji na stronie: http://www.ncbir.pl/programy-krajowe/programy-sektorowe/innomed/aktualnosci/
art,2028,dyrektor-narodowego-centrum-badan-i-rozwoju-oglasza-pierwszy-konkursu-w-ramach-programu-innomed.html



WSPÓŁPRACA SIECIOWA - FENCO

FENCO-ERA (Fossil Energy Coalition – „Promocja wspólnych europejskich i krajowych inicjatyw badawczowdrożeniowych dla rozwoju technologii prowadzących do elektrownio zerowej emisji”) był projektem typu ERANet realizowanym w latach 2005-2010. Polska była jednym z partnerów FENCO-ERA.
Po zakończeniu realizacji partnerzy projektu postanowili kontynuować to przedsięwzięcie w formie współpracy pomiędzy zainteresowanymi stronami. Doprowadziło to do ustanowienia przedsięwzięcia FENCO-NET (Fossil Energy Coalition Network), następcy projektu FENCO-ERA. W FENCO-NET partnerami są: Austria, Grecja, Norwegia
(obecny koordynator FENCO-NET), Polska, Rumunia, Hiszpania i Wielka Brytania, a Niemcy (koordynator FENCO-ERA) są obserwatorem. Finansowanie FENCO-NET pochodzi wyłącznie z budżetów krajowych poszczególnych partnerów.
W pierwszej połowie kwietnia br. czterej partnerzy FENCO-NET (Wielka Brytania, Grecja, Polska i Norwegia)
ogłosili konkurs dla zagadnień związanych z technologią CCS (Carbon (CO2) Capture and Storage). Łączny budżet
konkursu to kwota rzędu 2 mln euro. Każdy partner FENCO-NET będzie finansował uczestników ze swojego kraju.
Dofinansowaniem objęte będą wyłącznie organizacje badawcze (w rozumieniu art. 30 rozporządzenia Komisji (WE)
nr 800/2008), ponadto wymagany będzie udział finansowy przedsiębiorców.

TERMIN SKŁADANIA WNIOSKÓW: 29 maja 2013 r.
Więcej informacji na stronie: http://www.fenco-era.net/index.php?index=209
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AKTUALNE KONKURSY


KOMISJA EUROPEJSKA

W ramach programu CIP EIP - Program na rzecz Przedsiębiorczości i Innowacji został otwarty konkurs w ramach
którego finansowane są projekty pilotażowe oraz powielania rynkowego dedykowane ekoinnowacjom. Zaproszenie
do składania wniosków jest otwarte dla innowacyjnych pod względem ekologicznym produktów, technik, usług i
procesów, które mają na celu zapobieżenie oddziaływaniu na środowisko lub ograniczenie go, bądź które przyczyniają się do optymalnego wykorzystania zasobów.
W tym roku zaproszenie obejmuje pięć głównych obszarów priorytetowych:
- recykling materiałów
- woda
- ekologiczne produkty budowlane
- przedsiębiorstwa ekologiczne
- sektor żywności i napojów.
TERMIN SKŁADANIA WNIOSKÓW: 5 września 2013 r.
Więcej informacji na stronie: http://cip.gov.pl/nowy-konkurs-cip-eco-innovation-2013-juzotwarty!,new_p,mg,1.html,963



OSTATNIE KONKURSY NA GRANTY MARIE CURIE W 7. PROGRAMIE RAMOWYM

Research Executive Agency ogłosiła ostatnie konkursy na granty indywidualne Marie Curie - Marie Curie IntraEuropean Fellowships, International Outgoing Fellowships i International Incoming Fellowships.
Szczegółowy opis adresatów grantów można znaleźć na stronie: http://www.nauka.gov.pl/ministerstwo/komunikaty/
komunikaty/artykul/ostatnie-konkursy-na-granty-marie-curie-w-7-programie-ramowym/
TERMIN SKŁADANIA WNIOSKÓW: 14 sierpnia 2013 r.

STYPENDIA


STYPENDIA NAUKOWE L’OREAL POLSKA

Rozpoczął się nabór do 13. polskiej edycji konkursu na stypendia naukowe L’Oréal Polska dla Kobiet i Nauki przy
wsparciu UNESCO. Do wygrania 2 stypendia doktoranckie (27.000 zł/rok) i 3 stypendia habilitacyjne (32.000 zł/
rok).
TERMIN SKŁADANIA WNIOSKÓW: 31 maja 2013 r.
Więcej informacji na stronie: http://www.lorealdlakobietinauki.pl/regulamin.php
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STYPENDIA


Niemcy - stypendia post doc Fundacji Alexandra von Humbolta

Oferta skierowana do młodych naukowców (do 40 lat) wszystkich dziedzin ze stopniem doktora na przeprowadzenie projektu badawczego.. Stypendia przyznawane są na 6 do 12 miesięcy, wymagana jest bardzo dobra znajomość niemieckiego lub wyjątkowo angielskiego. Kandydaci samodzielnie wskazują instytucję, w której chcą
przeprowadzić projekt badawczy. O stypendia można się ubiegać w dowolnym czasie bezpośrednio w Fundacji.
Rocznie przyznawanych jest 500 stypendiów dla naukowców z całego świata.
Więcej informacji na stronie: http://www.humboldt-foundation.de/web/humboldt-fellowship-experienced.html


USA - stypendia Komisji Fulbrighta dla doktorantów i doktorów

Junior Advanced Research Award: stypendia dla doktorantów na polskich uczelniach, na prowadzenie badań
związanych z rozprawą doktorską. W roku realizacji stypendium (wrzesień 2014 - czerwiec 2015) będą uczestnikami ostatnich 2 lat studiów a rozprawa doktorska będzie ukończona nie wcześniej niż po powrocie ze stypendium.
Senior Advanced Research Award: stypendia dla polskich naukowców z tytułem co najmniej doktora, zatrudnionych w polskich uczelniach i instytucjach badawczych, na na realizację własnych projektów w uczelniach
amerykańskich, placówkach badawczych non-profit oraz niektórych instytucjach rządowych.
TERMIN SKŁADANIA WNIOSKÓW: 29 czerwca 2013 r.
Więcej informacji na stronie: http://www.fulbright.edu.pl/index.php/archiwum/285-zgloszenia-na-stypendiabadawcze-2014-2015


Nowa Zelandia—stypendia na studia doktoranckie

Stypendia, ufundowane przez rząd Nowej Zelandii i administrowane przez jej ministerstwo edukacji, mają na celu:






przyciągnąć do Nowej Zelandii najlepszych studentów z całego świata
poprawić poziom naukowy uczelni nowozelandzkich
zbudować więzi naukowe z innymi krajami i regionami
poprawić wizerunek i reputację nowozelandzkiego szkolnictwa wyższego w świecie

TERMIN SKŁADANIA WNIOSKÓW: 15 lipca 2013 r.
Więcej informacji na stronie: http://www.newzealandeducated.com/int/en/institutions_courses/scholarships/
incoming/international_doctoral_research_scholarships


Japonia—stypendia badawcze

TERMIN SKŁADANIA WNIOSKÓW: 31 sierpnia 2013 r.
Więcej informacji na stronie: http://www.mars.dti.ne.jp/mif/
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KONFERENCJE/SEMINARIA/WARSZTATY


University Business Forum– 4– 5 czerwca br. - Bruksela

W dniach 4-5 czerwca 2013 r. w Brukseli odbędzie się piąte University-Business Forum poświęcone zagadnieniom związanym z przedsiębiorczością, innowacjami, nauką oraz współczesnym trendom współpracy uczelni z
biznesem. Forum ma stanowić okazję do wymiany doświadczeń, dobrych praktyk, ale również do nawiązania
kontaktów z potencjalnymi partnerami z sektora publicznego i prywatnego. Na tegoroczną dyskusję zostało zaproszonych około 300 przedstawicieli organizacji i stowarzyszeń europejskich, instytucji szkolnictwa wyższego, dużych, średnich i małych przedsiębiorstw oraz władz krajowych, lokalnych i regionalnych.
Podczas forum zainicjowana zostanie także dyskusja nad wynikami projektu pilotażowego Knowledge Alliances,
który kończy się tego lata. Uczestnicy będą mieli możliwość zapoznania się z doświadczeniami dotyczącymi projektu stanowiącego kluczową inicjatywę promującą współpracę uczelni z przedsiębiorstwami w zakresie innowacji i wzrostu.



BAŁTYCKI FESTIWAL NAUKI - 22—26 maja br.

Bałtycki Festiwal Nauki jest imprezą popularnonaukową przeznaczoną dla wszystkich chętnych, bez względu na
wiek i wykształcenie. Trzeba jedynie zabrać ze sobą ciekawość świata i chęć poznania różnych tajemnic i zagadek
nauki. Celem festiwalu jest bowiem upowszechnienie tematyki i osiągnięć prowadzonych badań naukowych oraz
przybliżenie ich społeczeństwu w możliwie zrozumiałej, atrakcyjnej formie. Organizatorzy pragną zwrócić społeczną uwagę na znaczenie jakie niesie Morze Bałtyckie dla naszego regionu oraz na wartość i przydatność badań
prowadzonych w licznych laboratoriach naukowych. Warto zauważyć i podkreślić, że Bałtycki Festiwal Nauki
jest jedynym festiwalem nauki w Polsce realizowanym nad Morzem Bałtyckim!
W ramach festiwalu m.in. odbędzie się 22 maja (wtorek, od 10:00 do 14:00) w Gdyni na Skwerze Kościuszki przy
Akwarium Gdyńskim piknik (a więc stoiska w miasteczku namiotowym) "Bioróżnorodność - poznaj, by zachować" (31 stoisk), w tym samym miejscu w niedzielę, 26 maja br. XIV Piknik Naukowy w Gdyni (blisko 100 stoisk czynnych od 10:00 do 18:00) oraz pod Klifem Orłowskim (ale w sobotę, 25 maja br. od 10:00 do 16:45). W
Gdyni w niedzielę dostępne będą do zwiedzania również dwa statki: szkolno-badawczy Akademii Morskiej - m/s
"Horyzont II" oraz r/v "Oceanograf II" (Uniwersytet Gdański). Formę pikniku będzie miał również VI Sopocki
Dzień Nauki (sobota, 25 maja br. od 10:00 do 17:00 na pl. Zdrojowym w Sopocie przed molo)
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