Přihlášky na studijní výjezd v rámci programu Erasmu!
Uvažujete o studijním pobytu v ak. roce 2011/2012 prostřednictvím programu Erasmus? Je
nejvyšší čas. Popřemýšlejte o vhodné destinaci a podívejte se na seznam jednotlivých,
uzavřených bilaterálních smluv Vaší fakulty. Pro informace o výběrovém řízení zkontaktujte
příslušného koordinátora u Vámi vyhlédnuté instituce.
Více na http://international.zcu.cz/index.php?stranka=uvod-cs-0&cat_id=161&
Fórum „Věda bez hranic – zaostřeno na přeshraniční studie"
Studenti a absolventi mají prostřednictvím tohoto fóra možnost prezentovat své bakalářské,
magisterské, diplomové nebo disertační práce, které se věnují česko-německým
přeshraničním tématům.
Čtvrtek 14. 04. 2011 od 13 hodin v Centru Bavaria Bohemia v Schönsee.
Informace o fóru na http://www.bbkult.net
Advances in Applied Physics and Materials Science Congress
12 to 15 May 2011 in Antalya, Turkey
APMAS 2011 intends to be a global forum for researchers and engineers to present and
discuss recent innovations and new techniques in Applied Physics and Materials Science
Further information on http://www.apmas2011.org
"Krátké" granty na výměnu expertů
Granty jsou určeny pro cestující experty z ČR, Islandu, Lichtenštejnska a Norska pro (aktivní)
krátké stáže, účast na jednáních, workshopech, seminářích, a konferencích organizovaných v
ČR (pro zahraniční experty) nebo na Islandu, v LIchtenštejnsku a v Norsku (ev. na území
dalších zemí Evropského hospodářského prostoru, pokud jsou tyto akce zaštítěny institucemi
ze jmenovaných zemí.
Granty jsou určeny pro prioritní oblasti:
- Zachování evropského kulturního dědictví
- Ochrana životního prostředí
- Rozvoj lidských zdrojů
- Péče o zdraví (vč. potravních zvyklostí)
- Udržitelný rozvoj
- Životní podmínky dětí
Uzávěrka žádostí - 31.1.2011
Více informací na http://www.eea-researchfund.cz
Stipendijního programu AMGEN Scholars - oblast biotechnologie
Program AMGEN Scholars umožňuje vybraným studentů, aby se přímo účastnili výzkumu na
jedné ze 13 světově proslulých univerzit.
Více na http://www.amgenscholars.eu/web/guest/program-overview
Granty programu ATLANTIS na institucionální spolupráci
V rámci programu Atlantis na rozvoj spolupráce EU a USA v oblasti vysokoškolského a
odborného vzdělávání vyhlásila Evropská komise novou výzvu k předkládání návrhů na rok
2011. Program podporuje projekty konsorcií pro transatlantická studia s cílem zavést společné
tituly a kvalitu v projektech zaměřených na mobilitu, což zahrnuje také granty na podporu
mobility studentů i pracovníků, a také opatření na rozvoj politik.
Více na http://eacea.ec.europa.eu/bilateral_cooperation/eu_us/funding/calls_2011_en.php

Stipendia Českého literárního fondu
Český literární fond vyhlašuje nadační program na rok 2011, mimo jiné pro mladé vědce do
35 let věku, kteří mohou získat podporu ve formě jednorázového cestovního stipendia pro
účasti na zahraničních stážích a konferencích. Více na http://www.nclf.cz/nadacni-programpro-rok-2011.html
Letní stáž pro studenty financí (2.-4. ročník studia)
Uzávěrka 28.1.2011. Destinace AAlto University School of Economics, Finsko.
Více na http://www.mladiinfo.com/2011/01/06/summer-internships-for-finance-studentsfinland/

