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Strona główna › Edukacja › Stypendia i staże

Naukowcy dla biznesu - Biznes dla nauki

Serdecznie zapraszamy do wzięcia udziału w Przedsięwzięciach „Staże
i szkolenia praktyczne dla pracowników/nic przedsiębiorstw w jednostkach naukowych”
oraz „Staże i szkolenia praktyczne pracowników/nic naukowych placówek naukowych
i pracowników/nic naukowych i naukowo-dydaktycznych uczelni w przedsiębiorstwach”.
Przedsięwzięcia to szansa dla naukowców i jednostek naukowych, aby nawiązać współpracę ze sferą
biznesu, podnieść kwalifikacje, wzbogacić doświadczenie pracowników naukowych i przekuć ich
specjalistyczną wiedzę na praktyczne rozwiązania. W Przedsięwzięciach mogą wziąć udział:
●

●

●

Pracownicy naukowi i naukowo-dydaktyczni – asystenci, adiunkci i profesorowie, zatrudnieni na
wielkopolskich uczelniach;
Jednostki naukowe – uczelnie wyższe, instytuty badawcze, podstawowe jednostki organizacyjne
uczelni itp. – publiczne i niepubliczne, mające siedzibę w Wielkopolsce;
Przedsiębiorstwa – mogące przyjąć na trzymiesięczny staż jednego lub dwóch naukowców;

●

Pracownicy przedsiębiorstw, którzy mogą odbyć miesięczny staż w jednostce naukowej.

Stażyści, którzy wezmą udział w Przedsiębiorstwach otrzymają wynagrodzenie (naukowcy –
5500zł/miesiąc, pracownicy przedsiębiorstw – 6000zł) oraz odbędą szkolenia praktyczne z zakresu
transferu wiedzy i technologii oraz praw autorskich.
Aby wziąć udział w Przedsięwzięciu należy zalogować się na stronie www.iw.org.pl/staze, wypełnić
dokumentację aplikacyjną i złożyć ją w siedzibie Wykonawcy – ul. Cienista 3, 60-587 Poznań.
Organizatorem Przedsięwzięcia jest Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego. Kontakt
do koordynatorki Przedsięwzięcia z ramienia Wykonawcy – Ewa Sadoch; sadoch@paip.pl; tel. 61 840
23 44 lub 519 734 307 oraz kontakt@iw.org.pl.
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