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Horyzont 2020
Działania Marii Skłodowskiej-Curie - INNOVATIVE TRAINING NETWORKS (ITN)
TAK
TAK
TAK
NIE
TAK
Udział w międzynarodowych projektach badawczo-szkoleniowych realizowanych przez
międzynarodowe zespoły badawcze z sektora akademickiego i pozaakademickiego.
Projekty trwające do 4 lat są składane przez konsorcjum instytucji, które następnie w
otwartych i przejrzystych konkursach (ogłaszanych między innymi na Portalu
EURAXESS) zatrudniają początkujących naukowców na okres od 3 do 36 miesięcy. W
ramach projektu można organizować konferencje, szkoły letnie i specjalistyczne
kursy, otwarte także dla naukowców i instytucji spoza konsorcjum projektu.
Informacje o poszczególnych typach projektów:
Europejskich sieciach szkoleniowych (European Training Networks – ETN), mających
na celu prowadzenie wspólnych działań badawczo-szkoleniowych dla doktorantów
przez co najmniej trzy instytucje partnerskie ze sektora akademickiego i
pozaakademickiego,
Europejskich doktoratach przemysłowych (European Industrial Doctorates – EID),
mających na celu wspólne prowadzenie studiów doktoranckich przez co najmniej jedną
instytucję z sektora akademickiego, uprawnioną do przyznawania stopnia doktora,
oraz co najmniej jedną instytucję spoza sektora akademickiego – zwykle
przedsiębiorstwo. Doktoranci muszą spędzić co najmniej połowę czasu w instytucji z
sektora pozaakademickiego,
Europejskich wspólnych studiach doktoranckich (European Joint Doctorates – EJD),
które stworzyć mogą wspólnie co najmniej trzy instytucje akademickie celu kształcenia
doktorantów. Po ukończeniu programu studiów wydawany jest wspólny dyplom albo
dwa lub więcej dyplomów przyznających stopień doktora,
znajdziecie Państwo na następujących stronach internetowych:
– Participant Portal (treść ogłoszenia o konkursie, dokumentacja konkursowa, link do
złożenia wniosku on- line) oraz
– Krajowego Punktu Kontaktowego Programów Badawczych UE.
Zachęcamy Państwa również do zapoznania się z najczęściej zadawanymi pytaniami
dot. tego konkursu oraz udzielonymi na nie odpowiedziami przez ekspertów z KE:
Frequently Asked Questions
Wyjazdy indywidualne – wyszukiwarka dostępnych ofert dla naukowców
początek 2018 r.
UE
Biuro Obsługi Badań UW, Anna Demner, tel.: 5524201

Więcej informacji:

http://ec.europa.eu/research/mariecurieactions/about/innovative-trainingnetworks_en
http://bob-epb.uw.edu.pl/program-horyzont-2020-konkurs-na-innovative-trainingnetworks-trwa-do-17-01-2018-r-1700/
https://www.euraxess.pl/jobs/search

