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Sieć EURAXESS – podstawowe informacje

 baza ofert pracy i finansowania badań

 oferty współpracy naukowej

 materiały/narzędzia do rozwoju zawodowego

 praktyczne informacje związane z mobilnością 
międzynarodową i zatrudnieniem za granicą

 pomoc w relokacji naukowców i ich rodzin

 Inicjatywa KE, krajów UE i stowarzyszonych, 
wspierająca rozwój kariery i mobilność naukową od 
2004 r.

 600 punktów EURAXESS w 42 krajach

 EURAXESS na świecie



Europejska baza ofert pracy i finansowania badań

• ponad 8800 oferty pracy i grantów (głównie Europa)

• oferty pracy z polskich jednostek – wymóg ustawowy!

• każda dziedzina badań, każdy etap kariery (od doktoranta do profesora)

• praca w projektach europejskich – np. MSCA, ERC

• powiadomienia o ofertach na e-mail  załóż konto

• bezpłatne zamieszczanie ofert

• adres: hps://euraxess.ec.europa.eu

• EURAXESS Poland                                   www.euraxess.pl/pl/poland/praca-granty

https://euraxess.ec.europa.eu/
http://www.euraxess.pl/pl/poland/praca-granty


Hosting offers, oferty współpracy

• hosting offers – zaproszenia dla naukowców do wspólnej realizacji 
grantów m.in. grantów indywidualnych MSCA

• oferty współpracy naukowej (PARTNERING) – tylko po założeniu konta np. 
poszukiwanie partnerów do projektów, członków do komisji 
rekrutacyjnych itd.

• adresowane do organizacji, jak i naukowców indywidualnych

• załóż profil Organizacji/Naukowca i bądź widoczna/y dla innych

• ponad 28 000 zarejestrowanych naukowców (CV)

• 18 600 zarejestrowanych organizacji



Materiały dla rozwoju zawodowego

https://euraxess.ec.europa.eu/career-development

https://euraxess.ec.europa.eu/career-development


Europejska strategia HR

tworzenie sprzyjających warunków pracy, 
rozwoju zawodowego i otwartych procesów rekrutacji 
naukowców

• dotyczy pracodawców jak i organizacji finansujących 
badania

• europejskie logo „HR Excellence in Research” dla jednostek 
wdrażających zasady K i K

• do tej pory wyróżnionych 90 polskich jednostek 
na 579 ogółem

Więcej informacji https://www.euraxess.pl/pl/poland/pracodawcy/karta-i-kodekspracodawcy

https://www.euraxess.pl/pl/poland/pracodawcy/karta-i-kodekspracodawcy


Wspieramy mobilnych naukowców

Wyjeżdżasz na stypendium zagraniczne?
• sprawdź informacje związane z pracą 

naukową i życiem w danym kraju!

• kontakt do pracowników EURAXESS

A może zatrudniasz zagranicznych badaczy w Polsce?

• Informacje dla pracodawców zatrudniających zagranicznych naukowców
(wjazd do Polski, wizy, legalizacja pobytu, meldunek, PESEL itd.) 

Sprawdź www.euraxess.pl/pl - wersja polska dla pracodawców
www.euraxess.pl – wersja angielska dla obcokrajowców

http://www.euraxess.pl/pl
http://www.euraxess.pl/


EURAXESS na świecie

Informacje dla naukowców spoza Europy:

• promocja Europy jako destynacji do prowadzenia badań naukowych

• możliwości finansowania i współpracy UE- inne kraje

• wydarzenia dla naukowców, integracja, wydarzenia

• Sieci kontaktów, newslettery



KONTAKT

Monika.Zaremba@ncbr.gov.pl
Anna.Wisniewska@ncbr.gov.pl
Bogna.Hryniszyn@ncbr.gov.pl 

www.euraxess.pl


