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Krajowy Program Kosmiczny - konsultacje
Polska Agencja Kosmiczna (POLSA) prowadzi konsultacje w sprawie
nowego Krajowego Programu Kosmicznego (KPK) na lata
2021-2025. Na tym etapie zbiera uwagi od przedsiębiorstw,
instytucji i organizacji z branży kosmicznej. Następnie projekt ma
trafić do konsultacji pomiędzy ministerstwami.
W pierwszej turze konsultacji napłynęło 560 uwag, w tym kilka od
Zarządu PTA. M.in. zwróciliśmy uwagę, na to, że w kwestii
edukacji/popularyzacji projekt skupia się prawie wyłącznie na
uczelniach/szkolnictwie wyższym, a pomija inne etapy kształcenia,
np. potrzebę wprowadzenia w szkołach średnich przedmiotu
“Astronomia i technologie kosmiczne” albo “Astronomia i techniki
satelitarne”.
Aktualnie trwa druga tura konsultacji. Załączamy tekst projektu
Krajowego Programu Kosmicznego, jest to wersja, w której nie
uwzględniono uwag (innej wersji POLSA nie udostępniła).
Jeżeli ktoś z Koleżanek i Kolegów ma uwagi do projektu Krajowego
Programu Kosmicznego, prosimy o ich nadsyłanie na adres
zarzad@pta.edu.pl w terminie do 20 sierpnia 2020 r. Zarząd PTA
przeanalizuje zgłoszone uwagi i prześle do Polskiej Agencji
Kosmicznej stanowisko naszego Towarzystwa. Przy zgłaszaniu
swoich uwag prosimy pamiętać, że Krajowy Program Kosmiczny
musi odnosić się do celów nakreślonych w Polskiej Strategii
Kosmicznej,
której
treść
dostępna
jest
pod
linkiem
https://www.gov.pl/attachment/ec671aff-2fc9-4925-bb3e-0f8ba8be
f455

Grupy robocze EAS
Europejskie Towarzystwo Astronomiczne (EAS), w którym PTA pełni
rolę krajowego partnera, zachęca członków EAS do włączenia się w
pracę
grup
roboczych
“Inclusion
Working
Group”
oraz
“Sustainability
Working
Group”.
Osoby
zainteresowane
reprezentowaniem PTA w wymienionych grupach prosimy o kontakt
z Zarządem PTA (zarzad@pta.edu.pl).
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100 odcinków “Astronarium”

12
lipca
br.
odbyła
się
premiera
setnego
odcinka
popularnonaukowego cyklu “Astronarium”, którego PTA jest
współproducentem. Program jest emitowany na antenie TVP 3 oraz
na YouTube. Setny odcinek poświęcono odkryciom w astrofizyce z
ostatnich 100 lat.
https://www.youtube.com/watch?v=HHOEFhrsmVc

IAU Astronomy@Home Awards do końca sierpnia
Międzynarodowa Unia Astronomiczna (IAU) przedłużyła termin
trwania konkursu IAU Astronomy@Home Awards. W jego ramach
można organizować wydarzenia online związane z astronomią.
Organizatorzy, którzy zgłoszą swoje wydarzenia poprzez formularz
konkursu, a później przyślą sprawozdanie, mają szansę na nagrody
pieniężne od IAU w kilku kategoriach. Nowy termin końcowy dla
organizowania wydarzeń to 31 sierpnia 2020 r., a termin składania
raportów minie 15 września 2020 r.

Program ESO Fellowship

Europejskie Obserwatorium Południowe (ESO) zachęca do aplikacji
w programie ESO Fellowship. Termin składania zgłoszeń upływa 15
października br. Więcej informacji:
https://www.eso.org/sci/activities/FeSt-overview/fellowship_progra
mme.html

Oferta pracy w IAU

Międzynarodowa Unia Astronomiczna ogłosiła nabór na pozycję
“5-year Postoc in Astronomy Education Research” w niedawno
utworzonym biurze IAU Office of Astronomy for Education”, które
ma siedzibę w Niemczech. Termin składania podań to 26 sierpnia
2020 r., rozpoczęcie pracy przed 1 grudnia 2020 r. Więcej:
https://www.iau.org/news/announcements/detail/ann20029/
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