Career-FIT – стипендіальна програма для досвідчених науковців (ER) в
Ірландії
Enterprise Ireland приймає заявки на участь у новій програмі Марії
Склодовської-Кюрі, новій транснаціональній програмі, яка пропонує
можливість досвідченим дослідникам розвинути свою кар’єру за допомогою
прикладних ринкових досліджень в Технологічних центрах Ірландії із
відрядженням до однієї з компаній-клієнтів Enterprise Ireland на 6-12 місяців
протягом наукової стипендії загальною тривалістю 36 місяців. 15
Технологічних центрів були створені з метою сприяння більш ефективній
комунікації між дослідниками, промисловістю та громадським сектором у сфері
досліджень, які сприяють економічному росту та напряму пов`язані із
промисловістю. Кожний міждисциплінарний центр пропонує відмінні умови та
обладнання для досліджень.
Career-FIT - стипендіальна програма для досвідчених науковців,
співфінансована Horizon 2020 та Enterprise Ireland. Ключовою метою Career-FIT
є надання можливостей досвідченим науковцям (ER) з поза-меж Ірландії для
розвитку своєї кар'єри в сфері прикладних ринкових досліджень протягом 3років на базі Технологічних Центрів Ірландії.
В рамках цієї програми успішні кандидати проводитимуть дослідження в
Ірландії та отримають міжгалузеве та міждисциплінарне визнання.
Досвідчені дослідники - це ті науковці, які мають ступінь кандидата наук або,
принаймні, еквівалент чотирьох років очного досвіду досліджень.
В рамках програми Career-FIT буде два етапи. Перший етап має термін подачі
заявок 31 березня 2017. Другий етап буде відкритий у 2018 році. Кожний етап
пропонує 25 стипендій.
Дослідження проводяться у наступних сферах:
- Connected health - модель для надання медичної допомоги, яка використовує
технології для забезпечення медичного обслуговування в віддаленому режимі.
Connected health спрямована на максимальне використання ресурсів охорони
здоров'я та забезпечення покращених, гнучких можливостей для споживачів з
метою взаємодії з лікарями і самостійного керування своїм лікуванням.
- Food for Health – пошук, розробка та використання новітніх біоактивних
сполук з молока, дитяче харчування, модуляція апетиту, керування глікемією.
Детальна інформація, умови та
тут: http://www.horizon2020.ie/career-fit/
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За детальною інформацією звертайтесь до відділу з міжнародних зв’язків,
морфологічний корпус, 4 поверх, кім.311а або за телефоном 60-67-61.

