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Zatrudnienie dla naukowców i staże w
jednostkach naukowych – ostatnie terminy
rekrutacji
Trwa rekrutacja pracowników naukowych zainteresowanych tymczasowym zatrudnieniem

w małopolskich przedsiębiorstwach.
Pracownicy naukowi zainteresowani:

●

dodatkowym wynagrodzeniem 5000 zł brutto/m-c,

●

tworzeniem innowacyjnych rozwiązań w biznesie

mogą uzyskać sześcio- lub pięciomiesięczne zatrudnienie w mikro, małej lub średniej firmie.
Zatrudnienie współfinansowane jest w ramach projektu „Wiedza, praktyka, kadry – klucz do sukcesu
w biznesie", realizowanego przez MARR i krakowskie uczelnie. Informacje o projekcie na stronie
Małopolskiej Agencji Rozwoju Regionalnego www.marr.pl/onbr.html
Ostatnie terminy rekrutacji: 21 stycznia 2013; 11 lutego 2013

Jednocześnie przypominamy, że Wydziały mają kolejną szansę na rozwój współpracy
z przedsiębiorcami, w tym:
●
●

aktualizację wiedzy o potrzebach biznesu,
nawiązanie trwałej relacji z firmami

w ramach staży realizowanych w projekcie „Wiedza, praktyka, kadry – klucz do sukcesu w biznesie".
Płatne staże kierowane są do pracowników przedsiębiorstw; realizacja staży odbywa się
w jednostkach naukowych. Jednostka naukowa nie ponosi żadnych kosztów w związku z realizacją
stażu. Informacje o projekcie na stronie Małopolskiej Agencji Rozwoju Regionalnego.
www.marr.pl/onbr.html
Ostatni termin rekrutacji: 24 stycznia 2013
Projekt realizuje Małopolska Agencja Rozwoju Regionalnego SA w partnerstwie z Uniwersytetem
Jagiellońskim, Akademią Górniczo-Hutniczą im. Stanisława Staszica, Akademią Sztuk Pięknych im.
Jana Matejki, Uniwersytetem Rolniczym im. Hugona Kołłątaja, Politechniką Krakowską im. Tadeusza
Kościuszki.

Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu
Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VIII Regionalne kadry
gospodarki, Działanie 8.2. Transfer wiedzy, Poddziałanie 8.2.1 Wsparcie dla współpracy sfery nauki
i przedsiębiorstw.
źródło: www.uj.edu.pl
http://laboratoria.net/aktualnosci/16179.html
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Prezydent podpisał nowelizację określaną
pakietem wolności...
Jest to wzmocnienie istniejących regulacji prawnych.
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Rektor UJ zaapelował o informacje o
przyjęciu szczepionki
Poinformowała uczelnia na swojej stronie internetowej.
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Covid u płodu jest możliwy, ale bardzo mało
prawdopodobny
Uspokajają naukowcy, którzy przeanalizowali ryzyko takiej sytuacji.
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ECDC przedstawiło ocenę aktualnej sytuacji
epidemicznej
Także prognozy na koniec roku i strategie reagowania
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Europa po raz kolejny stała się epicentrum
pandemii
Ochrona przez szczepionki wywołała w ludziach "fałszywe poczucie bezpieczeństwa".
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Mikroplastik uszkadza mózg
Cząstki mikroplastiku mogą przenikać przez barierę krew-mózg.
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Spadek zaszczepienia na różne zakażenia
grozi nawrotem
Ostrzegła krajowy konsultant w dziedzinie epidemiologii.
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Centrum Foresightu i Internacjonalizacji
Powstało w Sieci Badawczej Łukasiewicz.
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