DZIAŁ OBSŁUGI DZIAŁALNOŚCI NAUKOWEJ
I WSPÓŁPRACY Z ZAGRANICĄ

KONKURS START 2021 – PRZEDŁUŻENIE TERMINU NABORU WNIOSKÓW
Ze względu na rozwój pandemii Covid-19 termin naboru wniosków w programie START
(edycja 2021) zostaje przesunięty z 2 listopada br. na 18 grudnia br. Termin ogłoszenia
laureatów konkursu najprawdopodobniej także ulegnie przesunięciu, o czym poinformujemy najpóźniej pod koniec I kwartału 2021 r..
szczegóły: fnp.org.pl

DKMS - GRANT BADAWCZY IM. JOHNA HANSENA
DKMS ogłosiło konkurs, w którym zaprasza młodych naukowców do składania wniosków
o przyznanie Grantu Badawczego im. Johna Hansena. Co roku DKMS Foundation for
Giving Life wspiera w ten sposób maksymalnie czwórkę młodych naukowców z różnych
krajów, którzy pragną przyczynić się do postępu w walce z nowotworami krwi poprzez
swoje obiecujące projekty badawcze, w szczególności w dziedzinie transplantacji
krwiotwórczych komórek macierzystych oraz terapii komórkowych.
Każdy stypendysta otrzymuje

270 tys. dolarów (240 tys. euro)
na sfinansowanie swoich prac

Jednym z warunków ubiegania się o grant jest posiadanie stopnia doktora lub
równorzędnych kwalifikacji uzyskanych w ciągu ostatnich maksymalnie dwunastu lat.
Składanie wniosków oraz więcej szczegółów: dkms.org/john-hansen-grant
Kandydaci mogą również zwrócić się z prośbą o przesłanie dokumentów drogą mailową,
pisząc na adres: grant@dkms.org

Termin składania wniosków upływa:
8 grudnia 2020 r.

EXCHANGE PROGRAM TO THE US
Fundacja Kościuszkowska, w ramach Exchange Program to the US, rozpoczęła nabór
wniosków o granty naukowe na prowadzenie projektów badawczych i rozwojowych w
amerykańskich ośrodkach naukowych w roku akademickim 2021/2022.
Stypendium przyznawane jest we wszystkich dyscyplinach naukowych w trzech
kategoriach:
• Kosciuszko Foundation Fellowship przeznaczone jest dla osób posiadających co
najmniej stopień naukowy doktora i które są pracownikami naukowymi w polskiej
uczelni wyższej lub innej jednostce naukowo-badawczej.
• Kosciuszko Foundation Grants to stypendia dla osób rozpoczynających karierę
naukową, nieposiadających stopnia naukowego doktora, studentów studiów
doktoranckich w polskich uczelniach i instytucjach naukowych.
• Kosciuszko Foundation Teaching Fellowship, przyznawana jest polskim
wykładowcom, mającym zamiar prowadzić zajęcia na temat historii, kultury
i literatury polskiej (nie dotyczy CMKP)
Wszelkie zapytania prosimy kierować na adres: ExchangeToTheUS@thekf.org
szczegóły: thekf.org

konkursy naukowe - informator | cmkp.edu.pl | ul. Marymoncka 99/103, 01-813 Warszawa

DZIAŁ OBSŁUGI DZIAŁALNOŚCI NAUKOWEJ
I WSPÓŁPRACY Z ZAGRANICĄ

MEDYK NAWA - WSPARCIE UCZELNI KSZTAŁCĄCYCH
NA KIERUNKACH MEDYCZNYCH. PILOTAŻ 2020 R.
Celem działania jest wzmocnienie potencjału dydaktycznego i praktycznego uczelni
prowadzących kształcenie w zawodach medycznych. W ramach działania “Medyk NAWA”
uczelnie prowadzące kształcenie na kierunkach medycznych będą mogły jeszcze w tym
roku zaprosić do współpracy lub zatrudnić lekarzy - naukowców, lekarzy-praktyków
(w tym lekarzy dentystów) oraz pielęgniarki i położne z Unii Europejskiej lub z Wielkiej
Brytanii, mających uprawnienia do wykonywania ww. zawodu oraz posiadających
kompetencje niezbędne do kształcenia studentów/ doktorantów we wnioskujących
uczelniach. Tym samym działanie pozwoli na zwiększenie współpracy międzynarodowej
w zakresie szeroko rozumianych nauk medycznych oraz na dzielenie się najlepszymi
praktykami obowiązującymi w ww. zawodach.
Składanie wniosków w działaniu możliwe będzie po 5 listopada 2020 roku
i trwać będzie do 20 listopada 2020 roku, do godz. 15:00

(czasu środkowoeuropejskiego zgodnie z czasem urzędowym obowiązującym na terytorium Polski).

Nabór i skłądanie wniosków odbywa się wyłącznie
w formie elektronicznej w systemie teleinformatycznym Agencji:
programs.nawa.gov.pl
Szczegóły nowej inicjatywy dostępne na stronie:
nawa.gov.pl

konkursy naukowe - informator | cmkp.edu.pl | ul. Marymoncka 99/103, 01-813 Warszawa

