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Projekt PASIFIC przeznaczony jest dla badaczy z całego świata z wszystkich dziedzin
naukowych. Oferuje dwuletni program stypendialny w jednej z 79 jednostek naukowych PAN
w Polsce.
Listę instytucji znajdziecie na: https://institution.pan.pl/index.php/institution/institutes
W programie może wziąć udział 50 doświadczonych badaczy. Dla każdego z nich przewidziane
jest dofinansowanie w wysokości 2 500 euro miesięcznie. Stypendyści mogą ubiegać się o
dodatkowy budżet dla swojego projektu badawczego o maksymalnej kwocie 93,000 euro.
Istnieje również możliwość pozyskania zasiłku rodzinnego.
Terminy:

Dlaczego warto aplikować?
 Szansa skorzystania z wszechstronnej opieki naukowej i szkoleń zapewniających
różnorodne możliwości rozwoju

 Ekspercki nadzór nad indywidualnym projektem badawczym i możliwość zbudowania
Planu Rozwoju Kariery okreslającej długofalowe cele i kierunki badań

 Dostęp do licznych szkoleń i warsztatów dotyczących m.in. możliwosci finansowania


w Polsce i Europie
Możliwość 6-miesięcznego stażu w sektorze pozaakademickim lub krótkich wizyt w
organizacjach badawczych i pozaakademickich na całym świecie.
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Kto może aplikować?





Badacze z całego świata
Badacze wszystkich dyscyplin naukowych
Badacze z tytułem doktora lub z co najmniej 4letnią, pełnowymiarową pracą
badawczą
Badacze, którzy nie mieszkali ani nie prowadzili swoich głównych działalności w
Polsce przez ponad rok, w ciągu trzech lat poprzedzających termin zamknięcia
naboru.

Jak aplikować?
Przed złożeniem wniosku należy wybrać odpowiednią Instytucję PAN i potencjalnego
opiekuna, który zobowiąże się do wspierania projektu badawczego. We współpracy z
przyszłym opiekunem i Instytutcją goszczącą należy przygotować wniosek w systemie online.
Aplikacja składa się z internetowego formularza oraz następujących załączników:







CV wraz z osiągnięciami naukowymi
Opis projektu badawczego (max. 10 stron)
CV potencjalnego opiekuna do przygotowania z przedstawicielami Instytutu
Deklaracja etyczna (jeśli to konieczne)
Zeskanowany dyplom doktorancki lub dokumenty potwierdzające 4-letnie
doświadczenie badawcze
Zeskanowany list potwierdzający poprarcie ze strony potencjalnego przełożonego i
Instytucji przyjmującej

Program PASIFIC oferuje:






Szansę na prowadzenie badań w jednej z najbardzej prestiżowych instytucji
naukowych w Polsce
Możliwość dołączenia do dynamicznej społeczności naukowej
Dostęp do doskonałej infrastruktury badawczej
Możliwość czerpania korzyści ze współpracy między sektorami
Liczne możliwości kariery naukowej

Polska Akademia Nauk
Założona w 1952 roku Polska Akademia Nauk (PAN) jest jedną z najbardziej prestiżowych
instytucji badawczych w Polsce. Akademia nie tylko posiada sieć 69 wiodących jednostek
badawczych, ale także organ wybitnych badaczy pod przewodnictwem Prezesa Akademii, oraz
Komitetów PAN, które mają za zadanie reprezentowanie różnych dyscyplin naukowych.
Akademia prowadzi zaawansowane badania w swych jednostkach naukowych, integruje
środowisko naukowe w Polsce, wspiera i promuje różne formy badań, a także kształci młodych
naukowców.
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Nasz zespół:
Koordynator projektu
Prof. Paweł Rowiński
Menadżer projektu
Ewa Kuśmierczyk
Ewa.kusmierczyk@pan.pl
+48 505 463 260
Nadzór wniosków
N1: ewaluacja i selekcja
Marta Kowol
Marta.kowol@pan.pl
+48 22 182 60 86
N3: Upwszechnianie i promocja
Dr Magda Dolińska-Rydzek
Magda.dolinska-rydzek@pan.pl
+48 22 182 60 84
N4: kwestie etyczne
Dr Joanna Błogowska
Joanna.blogowska@pan.pl
+48 22 182 60 85
https://pasific.pan.pl/

pasific@pan.pl

fb.com/PASIFICFellowships

twitter.com/PASIFIC_PAS
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