wiadomości z pionu prorek tora ds. Nauki i Współpracy z Zagranicą
/ konkurs na kartkę bożonarodzeniową
rozstrzygnięty

żadnych priorytetów tematycznych – mają Państwo pomysł, proszę go przedstawić!
pomysł realizują Państwo samodzielnie albo w zespole
badawczym, zależnie od potrzeb – nie ma konsorcjów,
zespoły badawcze mogą mieć charakter krajowy lub
międzynarodowy – zależy od Państwa,
grant przyznawany jest instytucji goszczącej lidera
projektu - konieczne zapewnienie niezależności liderowi przez instytucję,
grant jest przenośny – mogą go Państwo przenieść do
innej instytucji.
Kto może wziąć udział w grze? – Tym razem, tylko doświadczeni badacze, którzy mają udokumentowany dorobek, tj.:
z ostatnich 10 lat:
zazwyczaj 10 publikacji jako senior autor w międzynarodowych czasopismach naukowych,
3 monografie, z których przynajmniej jedna została
przetłumaczona na inny język,

Konkurs
na Kartkę
Bożonarodzeniową

lub
5 patentów,
10 prezentacji na konferencjach międzynarodowych,
3 wyprawy badawcze prowadzone przez naukowca,
3 międzynarodowe konferencje, gdzie naukowiec był
członkiem komitetu organizacyjnego,
nagrody naukowe lub członkostwo w uznanych Akademiach.

kartka poli subsar
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Wysokość wygranej - do 2,5 mln euro
Data zamknięcia gry:
nauki fizyczne i inżynieryjne – 16 lutego 2012 r.
nauki o życiu – 14 marca 2012 r.
nauki społeczne i humanistyczne – 11 kwietnia 2012 r.
Szczegółowe informacje oraz dokumentację konkursową można znaleźć na Participant Portal Komisji Europejskiej, w zakładce IDEAS http://ec.europa.eu/research/
participants/portal/page/ideas, a następnie w zależności od dziedziny zainteresowań, wybrać odpowiedni konkurs:
ERC-2012-ADG_20120216 - dla nauk fizycznych i inżynieryjnych
ERC-2012-ADG_20120314 - dla nauk o życiu
ERC-2012-ADG_20120411 - dla nauk społecznych i humanistycznych.
Dorota Jarmużek

Już po raz 4. na Uniwersytecie Zielonogórskim
odbył się konkurs na Kartkę Bożonarodzeniową
pod patronatem Akcji Uniwersytet Dzieciom. Mogły wziąć w nim udział dzieci pracowników naszej uczelni w wieku od 3 do 16 lat. Z roku na rok
konkurs cieszy się coraz większą popularnością.
W tegorocznej edycji wybór najlepszych prac był
bardzo trudny, ponieważ wpłynęło ich ponad 200.
Co oczywiście bardzo cieszy organizatorów przedsięwzięcia. Jury w składzie prof. Jarosław Dzięcielewski i mgr Paweł Andrzejewski z Wydziału
Artystycznego, wyłoniło 8 najlepszych prac w poszczególnych kategoriach wiekowych. Laureatami
zostali: Agnieszka Andrzejewska, Justyna Kłodoczna, Paula Moskalik, Mateusz Podolan, Michał Relich,
Róża Urbańska, Karol Ważny i Kalina Wyrwa. Nagrodzone prace zostały wydrukowane jako kartki
bożonarodzeniowe Uniwersytetu Zielonogórskiego.
Zostaną rozesłane z życzeniami świątecznymi od
Rektora – prof. Czesława Osękowskiego. Ponadto
zwycięzcy otrzymali nagrody sportowe, m.in. piłki, gry planszowe, lotki. Wszystkie dzieci biorące
udział w konkursie zostały wyróżnione i otrzymały
słodkie paczki. W tym roku dodatkową nagrodą był
także spektakl, jaki dzieci mogły obejrzeć w Lubuskim Teatrze - Zwierzęta Doktora Dolittle.
Małgorzata Ratjczak-Gulba
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