
“EURAXESS – Researchers in Motion” to droga 
ku atrakcyjnej karierze naukowej w Europie i dostęp 
do zespołu światowej klasy talentów w dziedzinie 
badań. Poprzez wspomaganie mobilności naukow-
ców EURAXESS pomaga w ugruntowaniu pozycji 
Europy jako obszaru doskonałości w zakresie badań 
naukowych. 

Europejska Przestrzeń Badawcza oferuje potencjalnie 
nieograniczone możliwości nie tylko dla naukowców 
dążących do rozwinięcia swojej kariery w innym kraju 
europejskim, ale także dla organizacji naukowych 
poszukujących międzynarodowych talentów.

Stań się kluczowym graczem w tworzeniu tego  
obszaru doskonałości pracując z najlepszymi uczo-
nymi i uzyskując dostęp do światowej klasy infra-
struktury badawczej.

http://ec.europa.eu/euraxess

EURAXESS Links

zapewnia interaktywny serwis internetowy euro-
pejskim naukowcom pracującym za granicą,  
pozwalając im zachować łączność między sobą i z 
Europą.

Serwis ten zawiera forum internetowe, baze  
danych naukowców, powiadomienia e-mail, biule-
tyny elektroniczne. Dla czlonków organizowane 
sa regularnie spotkania integrujace. 

EURAXESS Links udostępnia informacje na temat 
możliwości rozwoju zawodowego w Europie, 
transnarodowej współpracy badawczej oraz poli-
tyk europejskich w zakresie badań naukowych. 

Serwis działa w Stanach Zjednoczonych i Japonii,  
a w przygotowaniu jest także wersja chińska. 
Członkostwo jest bezpłatne.

http://ec.europa.eu/euraxess
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Rozwiązania dla naukowców

KI-81-08-365-PL-D



EURAXESS Jobs 

to bezstresowe i bezpłatne narzędzie rekrutacyjne. 

Jeżeli jesteś naukowcem, znajdziesz tu zasób stale 
aktualizowanych informacji o dostępnych stanowi-
skach, możliwościach finansowania i stypendiach 
naukowo-badawczych w całej Europie.  Umiesz-
czenie życiorysu na portalu umożliwi instytucjom i 
osobom poszukującym pracowników naukowych 
znalezienie Twojej osoby. 

Firma lub instytut badawczy może z kolei umiesz-
czać bezpłatnie ogłoszenia o wakatach i przeglądać 
życiorysy wybitnych naukowców.

Możesz także uzyskać dostęp do krajowych portali 
internetowych z ofertami pracy w 35 krajach part-
nerskich, zawierających informacje o miejscach 
pracy dla naukowców oraz możliwościach finanso-
wania badań naukowych, a także o zindywiduali-
zowanych usługach w każdym kraju.

EURAXESS Services

to sieć ponad dwustu centrów znajdujących się w 
35 krajach europejskich. 

Jeżeli jesteś naukowcem, centra te pomogą Tobie i 
Twojej rodzinie zaplanować i zorganizować pobyt 
w obcym kraju. Ten bezpłatny, zindywidualizowany 
serwis pomoże Ci w kwestiach takich jak 
zakwaterowanie, wiza, pozwolenia na pracę, kursy 
językowe, szkoła dla dzieci, ubezpieczenie 
społeczne i opieka medyczna. 

Profesjonalny zespół specjalistów jest do Twoich 
usług. Znajdź najbliższe centrum EURAXESS  
Services i poznaj historie ludzi, którzy dzięki  
EURAXESS odnieśli sukces.

EURAXESS Rights

dostarcza wszelkich informacji dotyczących Euro-
pejskiej Karty Naukowca i Kodeksu postępowania 
przy rekrutacji pracowników naukowych. 

Karta określa prawa i obowiązki naukowców, a  
także instytucji badawczych i  instytucji finansują-
cych badania naukowe. 

Kodeks ma na celu zapewnienie równego 
traktowania wszystkich naukowców w Europie i 
zwiększenie przejrzystości ich rekrutacji. 

Znaczna ilość wiodących instytucji badawczych 
już podpisała zarówno Kartę, jak i Kodeks: sprawdź, 
co to za instytucje, w dziale Sygnatariusze.


