březen/duben 2021

Aktuální výzvy mobilit pro zaměstnance

Přehled:
Vědecké ceny Francouzského velvyslanectví 2021
NĚMECKO
Stipendijní program pro absolventy/Ph.D. studenty

Termín podání přihlášky
25. 4. 2021
5. 3. 2021 a 5. 9. 2021

Přehled výzev SGroup:
Momentálně nejsou vyhlášeny žádné výzvy.

Přehled výzev Baltské sítě univerzit (BUP):
Sérii webinářů na téma
“Implementing sustainability at universities”
Sail for Teachers
 Postponed to August 2021

Termín podání přihlášky
n/a
(začátek 8. 12. 2020)

FRANCIE
Vědecké ceny Francouzského velvyslanectví 2021
Tyto ceny jsou každoročně udělovány mladým českým vědcům za kvalitu
jejich výzkumných prací v rámci doktorandských studií.
Uchazeči:

Místo:

Termín podání přihlášky:

PhD studenti či postdoktorandi, kteří obhájili
dizertační práci v roce 2020 nebo 2021, do 33 let
věku, české a slovenské národnosti.
ČR, Praha
Vítězové obdrží finanční prémii a je jim nabídnuta
možnost strávit měsíc na vybraném výzkumném
pracovišti ve Francii.
Kandidáty nominuje vysoká škola nejpozději do
25. 4. 2021, kontaktní osobou je Monika Šmídlová,
monika.smidlova@osu.cz, z Centra mezinárodní
spolupráce OU.
Pro každou oblast je možné nominovat pouze
jednoho kandidáta, v případě více kandidátů
proběhne interní předvýběr.

Více informací:
Zapojení je možné v následujících oblastech:
1) společenské a humanitní vědy (Cena Jacquese
Derridy)
2) počítačové vědy (Cena Josepha Fouriera)
3) chemie (Cena Jean-Marie Lehna)
4) environmentální a klimatický výzkum
5) lékařství (Cena Alberta Schweitzera)
6) jaderný výzkum (cena Becquerela)
Více informací naleznete brzy na webu
Francouzského institutu v Praze, https://www.ifp.cz/ a
na následujícím odkazu:
https://drive.google.com/drive/folders/1rZrQxcne4buQ
jWaGeV2bCo-3eZZJfjfg?usp=sharing

NĚMECKO
Stipendijní program pro absolventy/Ph.D. studenty
Německá spolková nadace pro životní prostředí - DBU (www.dbu.de) vypisuje
každý rok stipendia pro kvalifikované absolventy vysokých škol ve Střední a
Východní Evropě, zaměřených na studium různých oblastí tvorby a ochrany
životního prostředí.
Uchazeč:
Místo:

-

čerství absolventi Mgr. oborů nebo Ph.D.
studenti
Stipendijní program podporuje 6 – 12ti měsíční
pobyty na německých odborných pracovištích: na
vysokých školách, v podnicích, výzkumných
ústavech, nevládních organizacích, úřadech apod.
Místo stipendijního pobytu si mohou zvolit sami
žadatelé nebo ho zajistí DBU dle zvolené odborné
oblasti/odborného záměru žadatele.

Datum:
Termín podání přihlášky:
Více informací:

Pro zajištění potřebné úrovně znalostí německého
jazyka začíná stipendijní pobyt 4-týdenním
intenzivním jazykovým kurzem, který zajišťuje DBU a
probíhá v malých mezinárodních skupinách v
Osnabrücku.
Zahájení stipendia: zpravidla únor a srpen
5. 3. 2021 anebo 5. 9. 2021
Výše stipendia: 1250 € měsíčně
DBU hradí kromě měsíčního stipendia také náklady
na pojištění, související s pobytem v SRN, i na
intenzivní jazykový kurz němčiny v Německu.
Další informace a podmínky, které musí uchazeč
splnit, najdete zde:
http://bit.ly/2MMa4i3
http://bit.ly/2NJ0mxt

Baltská síť univerzit (BUP)
pořádá
sérii webinářů na téma
“Implementing sustainability at universities”

Komu je výzva určena:
VŠ učitelé
Místo:
Online
Datum:
1)
2)
3)
4)

8. 12. 2020
12. 1. 2021
9. 2. 2021
9. 3. 2021

Vždy od 14:00 do 15:00 (CET).
Termín podání přihlášky:
n/a
Více informací:
Účast je zdarma, avšak je povinná registrace na odkazu níže:
https://survey.abo.fi/lomakkeet/12960/lomake.html
Účast vřele doporučujeme.
Podrobnější program: https://bup.fi/implementing-sustainability-at-universities/

Baltská síť univerzit (BUP)
pořádá
Sail for Teachers

Komu je výzva určena:
Univerzitním učitelům, profesorům, výzkumným pracovníkům se zájmem o
udržitelný rozvoj
Místo:
z
Mariehamn, Alandy, Finsko
do
Visby, ostrov Gotland, Švédsko
Datum:
říjen 2021
Termín podání přihlášky:
Bude upřesněno
Více informací:
SAIL for Teachers 2020 will be POSTPONED to August 2021.
https://bup.fi/bup-sail-for-teachers-2020-connects-to-the-bup-symposium-in-visby/

