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Seminaria / Wykłady
9 marca (wtorek) odbędzie się seminarium
Zakładu Biologii Komórki, na którym dr Marcin
Szumowski wygłosi referat p.t. „Platforma
Innowacyjna Instytutu Nenckiego (PiIN), jako
element powstającej platformy Transferu
Technologii na Kampusie Ochota - po co i dla
kogo?” sala II, godz. 14.30.
Katarzyna Kwiatkowska (tel. 463)

10 marca (środa) odbędzie się seminarium
Zakładu Neurofizjologii, na którym dr hab.
Daniel Wójcik wygłosi referat: "Dynamika
uczenia się myszy w kontekście społecznym",
sala II piętro, godzina 15.00.
Jagoda Michalska (tel. 231)

Dział Współpracy z Zagranicą

*I etap* - koordynator francuski *do końca
marca* br. składa w CNRS wstępne zgłoszenie
do oceny przez właściwą jednostkę naukową
(opis
projektu
wraz
ze
wspólnymi
publikacjami)
*II etap* - po uzyskaniu pozytywnej oceny w I
etapie,
zgłoszenia
przygotowane*
na
formularzach CNRS w języku angielskim z
abstraktem w języku francuskim (dla CNRS) i
polskim (dla PAN) *będą przyjmowane do
oceny przez Komisje CNRS (w DAE do końca
maja br.) i PAN (w BWZ PAN do końca
czerwca).
Anna Sadlik (tel. 330)

Przypominamy, że 17 marca br. mija termin
składania projektów do programu IDEAS w 7
Programie Ramowym UE.
Anna Sadlik (tel. 330)

Narodowy Ośrodek Badań Naukowych Francji
(CNRS) i Polska Akademia Nauk ogłaszają
coroczny
*konkurs
na
Międzynarodowe
Programy Współpracy Naukowej* . Tzw. PICSy są programami wyższej rangi niż wspólne
projekty badawcze, akceptowanymi na okres 3
lat bez możliwości przedłużenia, angażującymi
jeden lub więcej zespołów każdej ze Stron.
Instytuty uczestniczące w programie same
finansują badania, przy czym część środków
przeznaczonych
przez
CNRS
można
wykorzystywać na organizację spotkań, zakup
drobnych
materiałów
dla
laboratoriów
francuskich lub polskich.

Tydzień Mózgu
Zapraszamy na wykłady Tygodnia Mózgu!

Realizacja
wymiany
osobowej
przebiega
analogicznie jak w przypadku wspólnych
projektów badawczych. Składane projekty
powinny stanowić rozszerzenie dotychczas
prowadzonej
współpracy
z
partnerami
francuskimi.
Zgłoszenia do programu będą przyjmowane
zgodnie z procedurą ogłoszoną na stronie
internetowej:
https://dri-dae.cnrs-dir.fr/spip.php?article155
w dwóch etapach:
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