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SPECJALNE
MAŁA LICZBA POLSKICH PUBLIKACJI SKUTKIEM REGRESU Z LAT 90. XX W.
W Polsce co trzecia ważniejsza publikacja naukowa powstaje we współpracy międzynarodowej.
Zdaniem badaczy z UW, którzy dokonali analizy baz Web of Science, to skutek stagnacji w latach
90-tych.
Więcej >>>

KOMERCJALIZACJA
STRATEGIA MARKETINGOWA JEDNOSTKI BADAWCZEJ
Przygotowanie i wdrożenie strategii rynkowej powinno przebiegać w sposób zorganizowany i
zaplanowany, na podstawie kompleksowej mapy drogowej procesu. Powstały dokument powinien
precyzować cele organizacji oraz mierniki skuteczności ich realizacji.
Więcej >>>

KONKURSY NA PROJEKTY
KOLEJNA EDYCJA ETIUDY, SONATINY I UWERTURY
Narodowe Centrum Nauki otworzyło nabór wniosków w ramach konkursów Etiuda 7, Sonatina
3 i Uwertura 3. Termin składania wniosków w wersji elektronicznej w systemie OSF upływa 15
marca 2019 r.
Więcej >>>

LIDER X DLA MŁODYCH NAUKOWCÓW
Od 18 stycznia do 18 marca 2019 będzie trwał nabór wniosków w konkursie LIDER X
skierowanym do doktorantów, nauczycieli akademickich bez stopnia doktora oraz ze stopniem
doktora, ale jeśli od obrony nie upłynęło 7 lat. Dofinansowanie na poszerzenie kompetencji
młodych naukowców w samodzielnym planowaniu prac badawczych oraz zarządzaniu własnym
zespołem badawczym.
Więcej >>>

HORYZONT 2020
BIZNES NAJWIĘKSZYM BENEFICJENTEM HORYZONTU 2020 – RAPORT KPK
Raport polskiego uczestnictwa w Horyzoncie 2020 po 586 zakończonych konkursach pokazuje,
że największą pulę pieniędzy zdobył biznes (blisko 105 mln euro). W porównaniu z poprzednim
badaniem uczelnie znacząco zwiększyły swoje zaangażowanie. Poprawiła się liczba ekspertów
oceniających z Polski – jest to blisko tysiąc osób (w tym 39 z zachodniopomorskiego).
Więcej >>>

POSZUKIWANIE PARTNERÓW
SPOTKANIE BROKERSKIE PROGRAMU MARTERA – ERA NET
W związku z ogłoszonym naborem projektów w ramach międzynarodowego programu dla
branży morskiej MarTERA, 13 lutego w Norwegii odbędzie się spotkanie brokerskie. Otwarto już
możliwość rejestracji udziału w spotkaniu.
Więcej >>>
DZIEŃ INFORMACYJNY NA TEMAT EFEKTYWNOŚCI ENERGETYCZNEJ
22 stycznia 2019 r. w Brukseli Agencja Wykonawcza ds. Małych i Średnich Przedsiębiorstw
EASME organizuje dzień informacyjny, podczas którego zaprezentuje tematy dotyczące
efektywności energetycznej w konkursach przewidzianych na 2019. Spotkaniu towarzyszyć będzie
sesja networkingowa. Rejestracja trwa do 18 stycznia 2019 r.
Więcej>>>
SPOTKANIE NETWORKINGOWE - SUCCESSFUL R AND I IN EUROPE 2019
14-15 lutego, Düsseldorf. Celem spotkania jest budowanie sieci kontaktów na rzecz powstania
przyszłych konsorcjów projektowych w Programach Ramowych m.in. w obszarach: ICT,
Transport i Energia.
Więcej >>>

SZKOLENIA I WARSZTATY
ELSEVIER RESEARCHER ACADEMY
Wydawnictwo Elsevier zaprasza na kolejne wykłady w ramach swojej Akademii Naukowca.
How to promote your research for maximum impact
10 tips for writing a truly terrible journal article
10 reasons to get – and use – an ORCID iD
How to turn your thesis into an article

KONFERENCJE
V MIĘDZYNARODOWA KONFERENCJA INŻYNIERIA PRZYSZŁOŚCI 2019
29-30 maja 2019, Warszawa. Zakres tematyczny: systemy techniczne i technologiczne; hybrydowe
technologie inżynierii powierzchni; mechatronika; bezpieczeństwo techniczne i środowiskowe;
technologie proekologiczne; zarządzanie innowacjami i transfer technologii. Do 31 stycznia
zgłoszenia/abstrakty artykułów, do 15 marca pełny tekst. Uczestnictwo odpłatne.
Więcej >>>
Zapraszamy do kontaktu i konsultacji
Z pozdrowieniami
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