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1. Dwie międzynarodowe nagrody dla młodych astronomów
Komisja C19 (Astrofizyka) organizacji IUPAP (International Union of Pure and Applied
Physics) planuje wręczenie dwóch nagród dla młodych astrofizyków za rok 2009 i 2010 w
czasie 25-go Teksaskiego Sympozjum w grudniu 2010, w Heidelbergu. Każda z nagród to
1000 euro, medal oraz prawdopodobnie zaproszenie do wygłoszenia wykładu wczasie
Sympozjum.
Kryteria przyznania nagrody:
1. Wybitne osiągnięcia
2. Mniej niż 8 lat po doktoracie w grudniu 2009 (dla nagrody za 2009 rok) i grudniu 2010 (dla
nagrody za 2010 rok), z ewentualnym uwzględnieniem przerw z powodów rodzinnych lub
służby wojskowej
Pakiet nominujący powinien składać się z:
1. Listu osoby nominującej wyjaśniającego powody nominacji
2. Życiorysu i listy publikacji kandydata
3. Dwóch listów rekomendujących, z czego co najmniej jeden nie może pochodzić od osoby z
tej samej instytucji lub współpracownika/szefa
Pakiet nominujący powinien być wysłany elektronicznie do przewodniczącej C19 (Maria
Victoria Fonseca , email: fonseca@sagan.gae.ucm.es) albo w wersji papierowej do
przewodniczącej Komitetu (Virginia Trimble, Physics Dept, Univ. of California, Irvine CA
92697,USA) Listy powinny dojść przed 1 czerwca 2010. Zwycięzcy zostaną poinformowani w
przeciągu kilku następnych tygodni.
Dodatkowe informacje można otrzymać od Bożeny Czerny, bcz@camk.edu.pl
2. Informacja o składzie Jury Nagród PTA
Skład Jury Nagrody Młodych PTA na lata 2009/2011:
prof. Bronisław Rudak - przewodniczący
prof. Wojciech Dziembowski
prof. Tadeusz Michałowski
prof. Michał Tomczak
dr hab. Stanisław Zoła
Zarząd Główny PTA zatwierdził powyższy skład Jury jednomyślnie na zebraniu w dniu
09.12.2009.
Skład Jury Medalu im. Włodzimierza Zonna:
dr hab. Maciej Mikołajewski (z urzędu, przewodniczący Jury)
dr Magdalena Sroczyńska- PTA
prof. Michał Różyczka - PTA
dr Henryk Brancewicz - PTMA
dr Henryk Chrupała - PTMA
Zarząd Główny PTA, za wiedzą i zgodą Prezesa PTMA, zatwierdził powyższy skład Jury
jednomyślnie na zebraniu w dniu 09.12.2009.

3. Fundusze Europejskie – Program Leonardo da Vinci
PTA mogłoby zdobywać dofinansowanie pożytecznej działalności z funduszy europejskich. Na
razie pomyślałam o projekcie, który polegałby na przygotowaniu szeregu atrakcyjnych
scenariuszy lekcyjnych i umieszczeniu ich w internecie i/lub tłumaczeniu ćwiczeń
edukacyjnych, które w internecie już istnieją. Myślę, że znalazłoby się kilkanaście osób w
Polsce, które miałyby coś do zaproponowania.Kilka takich przykładów widzieliśmy na
konferencji grudniowej w CAMK'u.
Moglibyśmy skorzystać z „Programu Leonardo da Vinci", który ma trzy podprogramy. Jeden z
nich to Projekty Transferu Innowacji. Formalny opis zadań programu:
1. Przejrzystość i uznawanie kompetencji i kwalifikacji.
2. Podwyższanie jakości i atrakcyjności systemów i praktyk kształcenia
i doskonalenia zawodowego.
3. Rozwój kompetencji i umiejętności nauczycieli, trenerów.
4. Rozwój umiejętności zawodowych z uwzględnieniem potrzeb rynku pracy.
5. Rozwój umiejętności i kompetencji osób z grup ryzyka.
Nas dotyczyłby punkt 3.
Realizacja musi obejmować kilka państw, trzeba by się skontaktować z paroma osobami z
zagranicy, przygotowywać podobne scenariusze w kilku krajach i udostępnić je po
przetłumaczeniu na języki lokalne.
Projekty trwają od 12 do 24 miesięcy i na taki cel można dostać do 150 000 euro rocznie.
Po wstępnym zapoznaniu się z dokumentami rozumiem, że część pieniędzy można przeznaczyć
na ewentualne spotkania, część na koszty, a część na opłacenie osób piszących scenariusze.
Przykładowa opłata za scenariusz to 500 euro. Z pewnością, jak zauważyła Agnieszka Janiuk,
są pieniądze na tłumaczenia, na zajęcia typu 'trener", a osobodzień pracy jest wyceniany na 107
euro. Są też pieniądze na prowadzenie księgowości.
Niestety, termin aplikacji upływa 26 lutego i trzeba by się szybko zdecydować, czy próbujemy
się do tego przymierzyć. Prawdopodobieństwo sukcesu jest 1/3.
Jeżeli chodzi o kontrahentów zagranicznych, to najlepiej byłoby nawiązać współpracę z innymi
Towarzystwami, oczywiście europejskimi. Sama też postaram się wstępnie rozeznać.
Więcej szczegółów o programie na stronie:
http://leonardo.org.pl/index.php/ida/64/
Mam zatem pytanie, czy ktoś jest zainteresowany włączeniem się w taką inicjatywę? A jeżeli
nie w tym roku, to w przyszłym, bo teraz może rzeczywiście jest trochę za późno? Czy ktoś ma
kontakt z jakimś zagranicznym Towarzystwem czy inną jednostką edukacyjną, która prowadzi
taką działalność? Nawiązałam wstępny kontakt z grupą Włochów, ale to fizycy. Inna sprawa, że
nie musimy ograniczać się do astronomii.
Wszystkich zainteresowanych proszę o komentarze i kontakt
Bożena Czerny (bcz@camk.edu.pl)

