
 

 

 

 

Szanowni Państwo,  

przekazujemy w Wasze ręce drugi numer biuletynu informacyjnego. 

Zapraszam do lektury i życzę wszystkim Czytelnikom abyśmy się 

doczekali wreszcie pięknej i słonecznej wiosny. 

. 

Wstęp 

W dniu 13 kwietnia 2021 roku odbyło się posiedzenie Rady Naukowej 

Instytutu pod przewodnictwem Pani Dyrektor dr hab. Ewy Łupikaszy, 

prof.UŚ na którym: 

1. Podjęto uchwałę o wyrażeniu zgody na przeprowadzenie 

postępowania w sprawie nadania stopnia doktora habilitowanego w 

dziedzinie nauk ścisłych i przyrodniczych w dyscyplinie nauki o Ziemi i 

środowisku Panu dr. Michałowi Rakocińskiemu. Tytuł rozprawy: „Zapis 

środkowopaleozoicznych zdarzeń biotycznych w oparciu o metody 

geochemiczne oraz paleoekologiczno-facjalne”. 
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Aktualnie otwarte konkursy 

OPUS 21 

Termin: do 15 czerwca 2021 godz. 16.00 

 

PRELUDIUM 20 

Termin: do 15 czerwca 2021 godz. 16.00 

W sprawach konkursów kontakt: Radosława Tomaszewska (radoslawa.tomaszewska@us.edu.pl)  

 

PROJEKTY 

Trwające nabory w ramach programów Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej (NAWA): 

 

ULAM 

Celem programu jest wsparcie przyjazdów do Polski zarówno uznanych, jak i obiecujących naukowców 

(posiadających co najmniej stopień naukowy doktora), którzy wzmocnią potencjał naukowy polskich 

jednostek i włączą się w prowadzone w nich aktywności naukowe, przede wszystkim projekty badawcze 

i dydaktykę. Więcej: nawa.gov.pl/naukowcy/program-im-ulama. 

Termin: do 15 czerwca 2021 

 

PRELUDIUM BIS 1 

Celem programu NAWA PRELUDIUM BIS 1 jest wspieranie międzynarodowej mobilności doktorantów 

poprzez umożliwienie im realizacji staży zagranicznych, związanych z uczestnictwem w projektach NCN 

PRELUDIUM BIS 1. 

Termin złożenia wniosków: 10 grudnia 2024 

W sprawach konkursów NAWA prosimy o kontakt z Magdaleną Pilot, zastępcą dyrektora Działu 

Projektów (e-mail: magdalena.pilot@us.edu.pl). 

Zapraszamy Państwa na cykl wykładów popularno–naukowych Pani Profesor dr hab. Moniki 

Fabiańskiej z serii „Chemia sposobem niechemicznym wyłożona” w każdą środę.  

 

„Chemia sposobem niechemicznym wyłożona” – seria wykładów popularno – naukowych 

 

Aktualności 
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