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Aktualności

Czas obserwacyjny na teleskopach ESO
Europejskie Obserwatorium Południowe ogłosiło zaproszenie do
składania wniosków na czas obserwacyjny w semestrze P106
(1 października 2020 – 31 marca 2021, tzw. czas Obłoków Magellana).
Szczegóły znajdują się pod adresem:
http://www.eso.org/sci/observing/phase1/p106/proposalsopen.html
Zachęcamy do licznego składania wniosków, aby w pełni wykorzystać
członkostwo Polski w ESO. Termin składania wniosków mija 26 marca
2020 r.

Pomoc przy składaniu proposali ESO
Podobnie jak w ubiegłym semestrze, ESO oferuje wsparcie
w przygotowaniu technicznym i merytorycznym wniosków. Osoby
zainteresowane wsparciem proszone są o niezwłocznie przysłanie
wstępnego tytułu i abstraktu ze swoim pomysłem na wniosek na
adres: science_p1support@eso.org. Bardzo zachęcamy do skorzystania
z tej formy wsparcia w celu zwiększenia wykorzystania ESO przez
polskich astronomów.

Ankieta użytkowników ESO
Jak co roku, komitet użytkowników ESO (Users Committee; UC)
przygotowuje niezależną od ESO ankietę w celu usprawnienia
współpracy użytkowników z ESO. Przedstawiciel Polski w ESO UC,
dr hab. Łukasz Wyrzykowski, zwraca się z prośbą o jak najliczniejszy
udział
w
tegorocznej
ankiecie,
dostępnej
pod
adresem:
https://www.eso.org/extra/surveys/index.php/239975?lang=en
do 1 kwietnia 2020 roku. Wyniki ankiety będą omawiane przez UC na
spotkaniu pod koniec kwietnia i przedstawione ESO.

Stoisko PTA na Pikniku Naukowym
Na najbliższym 24 Pikniku Naukowym, który ma odbyć się 9 maja br.
na stadionie PGE Narodowym w Warszawie, PTA ponownie wystawi
swoje stoisko. Co roku nasze pokazy i demonstracje cieszą się wielkim
zainteresowaniem i odwiedzają nas tłumy. Sukces tego przedsięwzięcia
w dużej mierze opiera się o naszą ekipę obsługującą stoisko z masą
entuzjazmu i uśmiechów. Poszukujemy nowych osób, które chciałyby
pomóc w obsłudze stoiska. Zapewniamy szkolenie i świetną zabawę
podczas największej w Europie imprezy popularnonaukowej pod gołym
niebem. Serdecznie zapraszamy do współpracy. Kontakt w tej sprawie
do koordynatora stoiska PTA Wojciecha Hellwinga (hellwing@cft.edu.pl).
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Ogłoszenia

Rejestracja na konferencję CAP
Rozpoczęła
się
rejestracja
na
międzynarodową
konferencję
Communicating Astronomy with the Public (CAP 2020), która odbędzie
się w Australii w okresie od 21 do 25 września 2020 r. Konferencja
organizowana jest przez Międzynarodową Unię Astronomiczną (IAU)
i jest główną światową konferencją dotyczącą popularyzacji astronomii.
https://www.iau.org/news/announcements/detail/ann20006

Oferta pracy w OAUW
Zapraszamy do składania podań na dwa stanowiska typu “post-doc"
(adiunkt)
w
Obserwatorium
Astronomicznym
Uniwersytetu
Warszawskiego związane z badaniem planet na szerokich orbitach
i planet swobodnych z wykorzystaniem
mikrosoczewkowania
grawitacyjnego, włączając w to analizę istniejących danych satelitarnych
i planowanie przyszłych misji kosmicznych. Badania będą realizowane
w ramach grantu NAWA Polskie Powroty prowadzonego przez
dr. Radosława Poleskiego. Termin składania dokumentów mija
29 marca br. Więcej informacji:
http://www.astrouw.edu.pl/index.php/ofertypracy.html
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