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SPECJALNE
WYKŁADOWCY Z PRAWEM DO 50 PROC. KOSZTÓW UZYSKANIA PRZYCHODU
Ministerstwo Finansów w piśmie do MNiSW potwierdziło poprawność zapisów z
ustawy Prawo szkolnictwie wyższym i nauce, iż praca na uczelni jest objęta prawem
autorskim. Stanowisko organów podatkowych jednak nie jest jeszcze znane.
Więcej >>>
PRZEWODNIK PO NOWYM SYSTEMIE SZKOLNICTWA WYŻSZEGO
MNiSW opublikowało podręcznik przybliżający system po wejściu w życie ustawy 2.0
tj. ustrój uczelni i sprawy organizacyjne, sprawy pracownicze, procedury awansu
naukowego, szkoły doktorskie i sprawy doktorantów, sprawy studenckie, stypendia i
kredyty studenckie, prowadzenie studiów i innych form kształcenia, finansowanie
uczelni i nadzór nad uczelniami.
Więcej>>>

KONKURSY NA B+R+I
DIALOG 2019
MNiSW ogłosiło konkurs z programu DIALOG na wsparcie współpracy i trwałych
relacji między podmiotami działającymi w obszarze nauki i w sferze społecznogospodarczej. Pojedynczy projekt może uzyskać finansowanie od 100 000 zł do 2
000 000 zł. Wnioski można składa w trybie ciągłym do 31 grudnia br. Szczegółowa
tematyka na stronie konkursu.
Więcej >>>
STYPENDIA PREZYDENTA SZCZECINA DLA STUDENTÓW I DOKTORANTÓW
Od 1 do 8 marca potrwa nabór wniosków. Uprawnieni są studenci, którzy nie
ukończyli 26. roku życia oraz doktoranci, którzy nie ukończyli 30. roku życia.
Wnioskodawcy muszą studiować lub mieć wszczęty przewód doktorski w dziedzinie
nauki zgodnej z wykazem dziedzin.
Więcej >>>
BON NA INNOWACJE 2019
Od 20 marca do 28 listopada br. MŚP mogą składać wnioski do Polskiej Agencji
Rozwoju Przedsiębiorczości na realizację projektów obejmujących zakup m.in. od
uczelni lub jej spółki celowej usługi polegającej na opracowaniu nowego lub znacząco
ulepszonego wyrobu, usługi, technologii produkcji lub nowego projektu wzorniczego.
Więcej >>>

ROZWÓJ KARIERY
KUŹNIA MŁODYCH TALENTÓW 2019
2-5 lipca, Jabłonna k. Warszawy. Szkoła letnia przeznaczona dla doktorantów ze
wszystkich polskich uczelni i instytutów naukowych. Zgłoszenia mogą nadsyłać m.in.
słuchacze stacjonarnych i niestacjonarnych studiów doktoranckich uczelni.
Organizator prowadzi preselekcję uczestników, udział płatny 400 zł.
Więcej >>>
FUNDACJA NA RZECZ NAUKI POLSKIEJ SZUKA EKSPERTÓW NAUKOWYCH
Nabór trwa do 11 marca. Oferta dla osób posiadających co najmniej stopień naukowy
doktora (lub wyższy stopień/tytuł naukowy) oraz udokumentowane co najmniej
trzyletnie doświadczenie zawodowe w zakresie kierowania badaniami naukowymi w
okresie ostatnich 5 lat. Praca ma polegać na ocenie projektów w ramach 4.4 PO IR.
Więcej >>>

WYDARZENIA
INLAND SHIPPING INTERNATIONAL CONFERENCE 2019
Instytut Zarządzania Transportem WIET oraz Zachodniopomorski Klaster Morski
zapraszają na konferencję naukową w dn. 16-17 maja poświęconą żegludze
śródlądowej.
Więcej >>>
ZBLIŻA SIĘ TRANSPORT WEEK 2019
5-7 marca, Gdynia. W programie m.in. tematy: air pollution in ports, Brexit, LNG
bunkering. Wymagana rejestracja. Uczestnictwo za opłatą, wysokość zależna od
liczby wybranych sesji.
Więcej >>>

CIEKAWOSTKI Z LĄDU I MORZA
PROGRAM ROZWOJU POLSKICH PORTÓW MORSKICH DO ROKU 2020
Z perspektywą do 2030 r.
Więcej >>>

INFORMACJE CTTM
ZAPRASZAMY NA SZKOLENIE Z KOMERCJALIZACJI
26 lutego (wtorek), godz. 9:30-11:00, sala 28 na Wałach Chrobrego. Omawiane
zagadnienia to m.in.: formy komercjalizacji wyników działalności naukowej; własność
wyników; skutki braku ochrony własności intelektualnej a publikacja; współwłasność
wynalazków z innym podmiotem a wpływ na komercjalizację i ewaluację jednostki;
poziom gotowości technologicznej wynalazku. Chęć udziału prosimy zgłaszać na
cttm@am.szczecin.pl.
Zapraszamy do kontaktu
Z pozdrowieniami
zespół CTTM

