NOWE ROZPORZĄDZENIE MNISW
Szanowni Państwo
Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego ogłosił nowe Rozporządzenie z dnia 26 września 2016 r.w sprawie
szczegółowego trybu i warunków przeprowadzania czynności w przewodzie doktorskim, w postępowaniu
habilitacyjnym oraz w postępowaniu o nadanie tytułu profesora. Oznacza to, że rozporządzenie z 2015 roku
przestaje obowiązywać dla wszystkich postępowań wszczętych po 1 października 2016 r.

FUNDUSZE EUROPEJSKIE
KPK: Szkolenia z Programu Horyzont 2020
Szanowni Państwo,
Krajowy Punkt Kontaktowy PB UE zaprasza na kolejne bezpłatne warsztaty w dniu 20 października 2016 r.
Spotkanie odbędzie się w siedzibie Krajowego Punktu Kontaktowego przy ul. Krzywickiego 34A w godzinach
od 10:00 do 15:00 w sali AB na III piętrze.
Zakres tematyczny:
- możliwości dla Naukowców i MŚP w Horyzoncie 2020,
- dokumentacja konkursowa Participant Portal – rodzaje projektów,
- kryteria formalne oceny wniosków, konkursy jedno i dwuetapowe,
- elementy dobrego wniosku:
projekty badawczo-innowacyjne i innowacyjne na przykładzie priorytetu „Zdrowie, zmiany demograficzne i
dobrostan” – formularze administracyjne A oraz część merytoryczna wniosku B.
Ponieważ spotkanie będzie w formie warsztatów, liczba miejsc ograniczona jest do 20 osób.
http://www.kpk.gov.pl/?event=warsztaty-abc-przygotowania-wniosku-do-horyzontu-2020-zdrowie

NARODOWE CENTRUM NAUKI
Ogłoszenie nowego konkursu Narodowego Centrum Nauki pn. Uwertura
Od 15 grudnia 2016 r. do 15 marca 2017 r. naukowcy będą mogli składać wnioski w ramach nowego
konkursu Narodowego Centrum Nauki pn. Uwertura. Przyznane środki będzie można przeznaczyć na odbycie
stażu w zagranicznym zespole badawczym. Jednym z warunków otrzymania wsparcia finansowego, będzie
zobowiązanie się do złożenia wniosku do European Research Concil.
Uwertura będzie jednym z narzędzi, którego zadaniem będzie zwiększenie liczby wniosków składanych przez
polskich naukowców do konkursów organizowanych przez ERC. Z tego powodu środki pozyskane w ramach
Uwertury będzie można przeznaczyć tylko na odbycie zagranicznego stażu w zespołach naukowych
realizujących projekty badawcze finansowane w ramach konkursów ERC.
Staż będzie mógł trwać od 3 do 6 miesięcy. Na każdy miesiąc trwania stażu laureat konkursu Uwertura otrzyma
15 000 zł. Na pokrycie kosztów podróży – w zależności od jej odległości – przeznaczyć będzie można od 1 000
zł do 10 000 zł.
Konkurs Uwertura adresowany jest do osób, które:
- mają co najmniej stopień naukowy doktora;
- są zatrudnione na podstawie umowy o pracę w jednostce naukowej;

- są lub były kierownikami projektów finansowanych przez NCN;
- nie są laureatami konkursu ERC;
- złożą wniosek do ERC w roli kierownika (w terminie 18 miesięcy od zakończenia odbywania stażu).
Więcej informacji o konkursie Uwertura można znaleźć na stronie internetowej NCN:
https://www.ncn.gov.pl/uwertura

FUNDACJA NA RZECZ NAUKI POLSKIEJ
Jeszcze tylko do 17 października br. młodzi doktorzy z Polski i z zagranicy mogą składać wnioski o
finansowanie innowacyjnych projektów badawczych w drugim konkursie w programach FIRST TEAM,
HOMING oraz POWROTY Fundacji na rzecz Nauki Polskiej. Do zdobycia jest łącznie ponad 24 mln zł.
Link do materiału na naszej stronie internetowej: http://www.fnp.org.pl/drugi-konkurs-first-team-homingpowroty-ostatni-tydzien-na-skladanie-wnioskow/
We wrześniu Fundacja na rzecz Nauki Polskiej zorganizowała dwa spotkania informacyjne na temat programu
MAB oraz programów skierowanych do młodych doktorów (FIRST TEAM, HOMING, POWROTY). Zapis
video obu spotkań jest dostępny na kanale Fundacji na portalu YouTube - zachęcamy do oglądania. Więcej na
stronie https://www.youtube.com/user/FundacjaFNP

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------Fundacja na rzecz Nauki Polskiej zaprasza młodych uczonych do składania wniosków w
programie START (konkurs 2017).
Stypendium START jest wyróżnieniem dla najzdolniejszych młodych badaczy przyznawanym w dowód uznania
dla ich osiągnięć. W konkursie o stypendium oceniane są przede wszystkim jakość i oryginalność
dotychczasowego dorobku naukowego kandydata oraz jego najważniejsze osiągnięcie badawcze. W ubiegłych
latach wysokość rocznego stypendium wynosiła 28 000 zł. Stypendium można przeznaczyć na dowolny cel.
W programie START przyznane zostaną również wyróżnienia wybitnym kandydatom, których osiągnięcia
naukowe zostały najwyżej ocenione przez recenzentów konkursu w trzech obszarach dziedzinowych: nauk
humanistycznych i społecznych, przyrodniczych i medycznych oraz ścisłych i technicznych. Stypendia
wyróżnionych laureatów zostaną podwyższone.
Wnioski składane do konkursu START będą także rozpatrywane w konkursie o stypendium im. prof. Barbary
Skargi. Stypendystą w tym konkursie może zostać osoba, której badania wyróżniają się odważnym
przekraczaniem granic między różnymi dziedzinami nauki, otwierają nowe perspektywy badawcze i tworzą
nowe wartości w nauce. Stypendium takiej osoby również zostanie podwyższone.
Wszystkich kandydatów zapraszamy do ubiegania się o stypendia wyjazdowe do wybranego przez kandydata
ośrodka badawczego za granicą. Stypendia przyznawane są laureatom po rozstrzygnięciu konkursu START na
podstawie kryteriów opisanych w Instrukcji przygotowania wniosku.
Młodych naukowców zainteresowanych udziałem w konkursie zachęcamy do zapoznania się z Regulaminem
Programu Start i Instrukcją przygotowania wniosku umieszczonymi na stronie programu. Znajdują się w nich
m.in. szczegółowe informacje o kryteriach i sposobie oceny wniosków oraz opis poszczególnych etapów
konkursu. Zgodnie z nowym regulaminem obowiązującym kandydatów składających wnioski w najbliższym
konkursie stypendium można otrzymać tylko raz.
Wnioski w konkursie START 2017 można składać od 23 września do 31 października br.
Więcej informacji na stronie www.fnp.org.pl.

KONFERENCJE
Czwarta edycja konferencji Advanced Analytics and Data Science pod hasłem "Biostatistics High-dimensional, Big Data & Analytics." - 18.10.2016
18 października 2016 r. (piątek) w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie zorganizowana zostanie czwarta
edycja konferencji Advanced Analytics and Data Science pod hasłem "Biostatistics - High-dimensional, Big
Data & Analytics."
Tematem przewodnim wydarzenia będzie rola zaawansowanych technologii analitycznych w rozwoju medycyny
i badań klinicznych w dobie big data. Szczegółowa agenda oraz lista prelegentów jest dostępna na stronie
konferencji: www.analytics-conference.pl

