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O grantach ERC na bezpłatnych warsztatach
w Wiedniu
Trwa kwalifikacja na bezpłatne wyjazdowe warsztaty ERC, organizowane przez Polską
Akademię Nauk i Wiedeński Instytut Nauk o Człowieku. Przedstawiciele nauk społecznych
i humanistycznych mogą się zgłaszać do 27 października. Warsztaty odbędą się 22-23
listopada w Wiedniu.
Szkolenia przeznaczone są dla naukowców planujących aplikowanie o granty ERC w najbliższych
konkursach Starting i Consolidator, czyli będących odpowiednio od 2 do 7 - i od 7 do 12 lat po

uzyskaniu tytułu doktora.
Organizatorzy pokrywają koszty noclegu i podróży.
Podczas warsztatów naukowcy będą mogli dopracować swój pomysł badawczy i przygotować się do
zaprezentowania go we wniosku projekowym ERC. Mentorzy doświadczeni w ocenianiu
i realizowaniu grantów ERC podzielą się wiedzą na temat dobrze napisanych wniosków.
Polska Akademia Nauk wybierze pięciu uczestników warsztatów na podstawie informacji zawartych
w formularzu rejestracyjnym. Eksperci PAN będą oceniać jakość publikacji naukowych i monografii.
Punkty można uzyskać za mobilność, współpracę zagraniczną i krajową oraz aktywny udział
w krajowych i zagranicznych konferencjach naukowych. Preferowani będą ci naukowcy, którzy
uzyskali już granty na badania naukowe.
Wybrani zostaną również ci badacze, którzy zaproponują przełomowe pomysły. Zakwalifikowane
osoby zostaną poproszone o dosłanie rozszerzonego opisu projektu badawczego.
Formularz rejestracyjny znajduje się pod adresem:
https://forms.gle/eCWJtanHSLyhpPTJ6
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