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Stypendia na udział w Międzynarodowym
Kongresie Astronautycznym

Do 6 lutego 2015 r. można ubiegać się o stypendia na
udział w Międzynarodowym Kongresie Astronautycznym w Jerozolimie. Międzynarodowa
Federacja Astronautyczna wybierze czternaście osób, które będą miały zapewniony
bezpłatny udział w kongresie, a także zagwarantowane koszty przelotu w obie strony,
pobytu i wyżywienia w Jerozolimie oraz pomoc w otrzymaniu wizy.
O stypendium może ubiegać się młoda kadra pracownicza i menedżerska oraz pracownicy naukowi
w wieku od 21 do 35 lat.
Obszar zainteresowań naukowych wnioskodawców powinien dotyczyć następujących zagadnień:
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astronautyka;
astronomia;
prawo kosmiczne;
bezpieczeństwo;
obronność;
technologie kosmiczne.

W celu zgłoszenia udziału w kongresie należy wypełnić wniosek aplikacyjny - kliknij!
Strona internetowa Międzynarodowego Kongresu Astronautycznego w Jerozolimie
Źródło: www.granty-na-badania.com
http://laboratoria.net/edukacja/22863.html
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