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WARSZTATY KOMPUTEROWE Z SERWISU CORDIS
Punkt Kontaktowy ds 7 PR przy Biurze Współpracy Międzynarodowej UKW
serdecznie zaprasza na warsztaty komputerowe pt.:

„Serwis CORDIS dla zapracowanych”
7 kwietnia 2011, godz 11.30
budynek Copernicanum, sala 106
ul. Kopernika 1
Bydgoszcz

Podczas spotkania zaprezentowany zostanie internetowy serwis informacyjny
Komisji Europejskiej – CORDIS. Dodatkowo uczestnicy uzyskają informacje na temat
możliwości pozyskania środków finansowych, realizacji swoich pomysłów oraz
pozyskiwania partnerów w celu realizacji międzynarodowych projektów badawczych.

Warsztaty poprowadzą Renata Downar-Zapolska i Aleksandra DubiellaJackowska, pracujące w Regionalnym Punkcie Kontaktowym ds. 7. Programu Ramowego
UE na Politechnice Gdańskiej.

Ze względu na charakter spotkania, ilość miejsc jest ograniczona (15 osób), prosimy o
wysyłanie formularzy zgłoszeniowych do 5 kwietnia 2011 roku faxem na
numer 52 341 47 73, lub mailowo na adres: www.bwm@ukw.edu.pl na pobranym
wcześniej z naszej strony formularzu zgłoszeniowym.

Formularz zgloszeniowy oraz program warsztatów do pobrania na stronie BWM,
zakładka: Aktualności.
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NOWOŚCI W PROGRAMIE ERASMUS
3-MIESIĘCZNE PRAKTYKI
Z
POLISH PSYCHOLOGISTS'
ASSOCIATION
Rekrutacja Trainee Support Officers (PPA Executive Team)

Polish Psychologists’ Association w Londynie od maja 2009 oferuje
studentom ostatnich lat psychologii, socjologii i pedagogiki możliwość odbycia
3-miesięcznych praktyk studenckich w ramach programu Erasmus.

Jest to bardzo dobra okazja do zdobycia cennego doświadczenia w pracy
psychologicznej. Studenci w ramach zespołu Executive Team (działającego przy Radzie
PPA) wykonują szereg obowiązków związanych z pracą organizacji. Praktykanci
uczestniczą także w projektach związanych z zarządzaniem i koordynowaniem prac
organizacji charytatywnej zrzeszającej ponad 200 członków, biorą udział w procesie
diagnozowania potrzeb i realizacji wsparcia psychologicznego dla polskich imigrantów.

Szczegółowa oferta (ważna od stycznia 2012) oraz formularz zgłoszeniowy
znajdują się na stronie Stowarzyszenia (www.polishpsychologistsclub.org) oraz na
stronie BWM w zakładce: Biuro: Praktyki i staże.
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PRAKTYKI W FEDERALNYM ZWIĄZKU
JĘZYKA POLSKIEGO W BERLINIE

NAUCZYCIELI

Związek przyjmuje na praktyki studentów
kierunków filologicznych i nie tylko. Praktyka może np. obejmować:

• wyszukiwanie informacji w internecie, aktualizację strony internetowej,
• zbieranie dokumentacji na temat stosunków polsko-niemieckich, niemieckiej
Polonii, nauczania języka polskiego, organizacji nauczania i systemów szkolnych
w poszczególnych landach itp.,

• utrzymywanie kontaktów ze środowiskiem nauczycielskim w Niemczech,
• projektowanie i realizację wydarzeń kulturalnych i szkoleniowych.
Chętni

otrzymają

opiekę

merytoryczną

i

w

razie

potrzeby

językową.

W celu omówienia programu, terminu i szczegółów dotyczących pobytu w Berlinie
należy kontaktować się drogą mailową:
(bundesvereinigung@polnischunterricht.de) lub telefonicznie: +49 30 52682192.
Uwaga! Powyższe oferty praktyk mogą być realizowane w ramach programu
Erasmus. Przypominamy, że formularze zgłoszeniowe na wyjazdy w roku
akademickim 2011/12 przyjmowane będą do 30 maja 2011 r.
Więcej informacji na temat praktyk w programie Erasmus:
Biuro Współpracy Międzynarodowej,
Sekcja Obsługi Programu Erasmus:
Aleksandra Koperska-Kowalczyk,
052 34 19 108, akoperska@ukw.edu.pl
lub strona internetowa Biura Współpracy Międzynarodowej:
www.bwm.ukw.edu.pl
zakładka: Erasmus/Dla studentów/Wyjazdy na praktykę
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WELCOME WEEK DLA STUDENTÓW PROGRAMU ERASMUS
W dniach 3-5 marca 2011 roku Uniwersytet Kazimierza Wielkiego wraz z UTP, CM
UMK i KPSW po raz kolejny zorganizował cykl imprez integracyjnych dla zagranicznych
studentów programu Erasmus.
W tym semestrze na Uniwersytecie przebywają stypendyści z Bułgarii, Turcji,
Portugalii i Słowacji.
Wśród imprez zaoferowaliśmy studentom z zagranicy między innymi wizytę
w Urzędzie Miasta Bydgoszczy, zwiedzanie miasta z przewodnikiem, warsztaty kulinarne,
integration party w klubie studenckim, kurs języka polskiego, wycieczkę do
Torunia, wizytę w Muzeum Piernika, a na koniec uroczysty obiad w regionalnej
restauracji.
Studentom Erasmusa towarzyszyli ich Mentorzy - polscy studenci, pomagający swoim
podopiecznym w aklimatyzacji.

NABÓR NA WYJAZDY W RAMACH PROGRAMU ERASMUS
Przypominamy, że nadal trwa nabór na wyjazdy na studia i praktykę realizowane
w ramach programu Erasmus w roku akademickim 2011/2012.
Zgłoszenia będą przyjmowane do: 31 marca - studia, 30 maja – praktyka.
Przypominany, że wyjazd na studia może trwać od 3 do 12 miesięcy, natomiast wyjazd
na praktykę - 3 miesiące. Jest to okres, na który przyznawane jest stypendium
z programu ERASMUS.
Student zainteresowany udziałem w rekrutacji na studia i praktykę zobowiązany
jest złożyć w BIURZE WSPÓŁPRACY MIĘDZYNARODOWEJ następujące dokumenty:

• formularz zgłoszeniowy (dostępny w zakładce Dla studentów. Formularz na
wyjazdy na studia dostępny jest w wersji online,

• zaświadczenie o średniej z toku studiów (wystawia dziekanat)
• potwierdzenie znajomości języka (certyfikat, zaświadczenie ze szkoły
językowej, lektoratu, itp.),
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• zaświadczenie o dodatkowych osiągnięciach (działalność na rzecz uczelni,
udział w programach/projektach międzynarodowych).

erasmus@ukw.edu.pl

NABÓR WNIOSKÓW DO PROGRAMU

VENTURES

FUNDACJI NA RZECZ NAUKI POLSKIEJ

Wsparcie projektów mających zastosowanie
w gospodarce,realizowanych przez studentów, absolwentów
i doktorantów

Celem programu jest podniesienie atrakcyjności pracy naukowej w Polsce,
zainteresowanie młodych uczonych pracą naukową, a także zwiększenie liczby
projektów, których wyniki mogą być wdrożone w działalności gospodarczej.

Program adresowany jest do najmłodszych naukowców:
◊ studentów jednolitych studiów magisterskich (po ukończeniu trzeciego roku
studiów) lub studiów II stopnia;
◊ absolwentów (do trzech lat po ukończeniu studiów magisterskich)
zatrudnionych na etatach naukowo-dydaktycznych;
◊ doktorantów (uczestników studiów doktoranckich).
W ramach programu

Ventures projekty mogą być realizowane w jednostkach

naukowych, lub w instytucjach, które zatrudniają absolwentów na etatach naukowodydaktycznych. Finansowanie dostępne jest dla wszystkich dziedzin nauki przy
czym największe znaczenie ma przydatność danego projektu dla gospodarki.

Wnioski w VII edycji programu można składać do 15 kwietnia 2011 r.

www.fnp.org.pl
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AKADEMIA SOLIDARNOŚCI 2011
Już po raz siódmy Europejskie Centrum Solidarności zaprasza na Akademię
Solidarności, która odbędzie się w maju w Gdańsku. Jest to pięciodniowe seminarium
skierowane do młodych ludzi z Polski oraz krajów Europy Środkowej i Wschodniej.
Właśnie ruszyła rekrutacja. Na podstawie zgłoszeń i przesłanych aplikacji do udziału
zostanie zaproszone 50 osób ( w tym 10 z Polski i 40 z zagranicy).
Akademia Solidarności to cykliczny projekt realizowany od 2005r., w którym
w sumie wzięło udział ponad 200 osób z 18 krajów (Ukraina, Białoruś, Rosja, Armenia,
Gruzja, Mołdawia, Kazachstan, Łotwa, Węgry, Azerbejdżan, Tadżykistan, Chorwacja,
Rumunia, Litwa, Słowacja, Polska, Estonia, Indie). Uczestnicy Akademii to głównie
studenci, doktoranci oraz młodzi działacze społeczno-polityczni, którzy spotykają się
na warsztatach, by rozmawiać o dziedzictwie ruchu Solidarność – o jego historii
i znaczeniu – oraz o tym, jak realizuje się idea solidarności w takich dziedzinach życia
społecznego jak ekonomia, sektor pozarządowy, samorząd i inne.
Akademia Solidarności 2011 odbędzie się w dniach 8-13 maja w Gdańsku. W
programie przewidziano m.in.: wykłady liderów ruchu Solidarności, warsztaty, a także
program dodatkowy przewidujący grę miejską, zwiedzanie ważnych dla historii
Solidarności miejsc w Trójmieście, a także warsztaty tematyczne.

Regulamin i formularz zgłoszeniowy:
www.akademiasolidarnosci.pl

Zgłoszenia dla uczestników z Polski przyjmowane są do 3 kwietnia 2011.
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STYPENDIA RZĄDU FRANCUSKIEGO W POLSCE

STYPENDIA DLA HUMANISTÓW
Jak co roku Fundacja Lanckorońskich przyznaje stypendium zagraniczne dla
naukowców z dziedzin humanistycznych: (archeologia śródziemnomorska, historia,
historia sztuki, filologia klasyczna i historia filozofii. Tematyka historyków nie może
wykraczać poza rok 1939).
Zgodnie z dotychczasową praktyką, można składać wnioski o stypendia do
Rzymu, Londynu, Wiednia i wyjątkowo do innych ośrodków naukowych w Europie.
Czas trwania stypendium: 1-3 miesięcy.
Informacja o stypendiach oraz formularze wniosków dostępne są na stronie
internetowej PAU (www.pau.krakow.pl).
Wnioski należy składać do 15 maja 2011.
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7 PR – POLISH SUCCESS STORIES

Krajowy Punkt Kontaktowy ds. 7 Programu Ramowego uruchomił stronę poświęconą
sukcesom

i

osiągnięciom

polskich

instytucji

badawczych,

przedsiębiorstw,

indywidualnych naukowców oraz wielu organizacji uczestniczących w programach
ramowych Unii Europejskiej. Prezentowane projekty realizowane są wspólnie we
współpracy z partnerami z różnych instytucji międzynarodowych i krajowych, którzy
uzyskali fundusze na swoje działania z europejskich programów ramowych na rzecz
badań, rozwoju technologicznego i innowacji.
Strona

ma

na

celu

przedstawienie

wielorakich

korzyści

wynikających

z uczestnictwa w programach ramowych UE, zarówno w zakresie badań, wdrożeń
przemysłowych oraz wykorzystania wyników w praktyce dnia codziennego. Ponadto
służyć ma ona wymianie doświadczeń zdobytych podczas prowadzenia projektów,
a także stanie się narzędziem promocji polskich sukcesów zarówno w Polsce jak i poza
jej granicami.
Wszystkie instytucje oraz naukowcy biorący udział w 5, 6 i 7PR oraz programie
CIP zaproszeni są do zaprezentowania na stronie sukcesów projektów, które
koordynowali lub w których byli partnerami.
Informacje o projektach, które Państwo zamieszczą zostaną wykorzystane do
przygotowania publikacji na Polską Prezydencję w UE, która ma miejsce w drugiej
połowie 2011.

Polish Success Stories: www.kpk.gov.pl
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INFORMACJE Z DZIAŁU NAUKI
Uczelnia nadal nie otrzymała decyzji dotyczących dotacji na badania młodych
pracowników i doktorantów. Według informacji uzyskanych w Ministerstwie, decyzje
te powinny dotrzeć w połowie marca.

Do 31 marca można składać wnioski o stypendia naukowe dla wybitnych młodych
(którzy w dniu zgłoszenia wniosku nie ukończyli 35. roku życia) naukowców. Wnioski
o przyznanie stypendium mogą zgłaszać rady naukowe, rady wydziałów lub inne organy
reprezentujące

jednostki

naukowe

zatrudniające

kandydatów

do

stypendium.

Informacje na stronie:
http://www.nauka.gov.pl/finansowanie/finansowanie-nauki/stypendia-dla-mlodych-naukowcow/stypendia-dla-mlodychnaukowcow/artykul/nowe-zasady-przyznawania-stypendiow/

Do 30 kwietnia można składać wnioski o dofinansowanie uczestnictwa
w międzynarodowych kongresach, sympozjach i konferencjach naukowych. Stypendia
są przyznawane przez Towarzystwo Naukowe Warszawskie. Dodatkowe informacje na
stronie:
http://www.fnp.org.pl/programy/aktualne_programy_fnp/stypendia_i_subsydia/stypendia_konferencyjne

Do 30 kwietnia można składać w Fundacji na rzecz Nauki Polskiej wnioski
o

dofinansowanie

na

prowadzenie

za

granicą

specjalistycznych

kwerend

archiwistycznych. O stypendia mogą się ubiegać osoby, które uzyskały stopień
doktora nie później niż 6 lat przed dniem składania wniosku. Stypendium może być
przyznane raz na 2 lata, na okres do 2 miesięcy, na pobyt w jednej lub w uzasadnionych przypadkach - w większej liczbie bibliotek lub archiwów za granicą.
Wysokość stypendium ustalana jest każdorazowo przez Zarząd Fundacji w zależności
od miejsca realizacji stypendium i wynosi średnio 2500 euro miesięcznie (lub
równowartość tej kwoty w innej walucie). Podstawą oceny wniosku jest przedstawiony
projekt badawczy, wymagający przeprowadzenia zagranicznej kwerendy, wraz ze
szczegółowym

uzasadnieniem

celowości

wyjazdu,

a

także

udokumentowany

publikacjami dorobek naukowy kandydata.
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Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego ogłosił nabór wniosków
w ramach „Programu wspierania infrastruktury badawczej w ramach Funduszu Nauki
i Technologii Polskiej”.
W ramach

Programu

finansowane

lub

dofinansowane

będą

koszty

inwestycji

polegających na zakupie lub wytworzeniu niezbędnej do badań aparatury naukowobadawczej.

W

ramach

Programu

mogą

być

dofinansowane

inwestycje

współfinansowane z innych źródeł, w szczególności w ramach regionalnych programów
operacyjnych.
Minimalny

jednostkowy

koszt

aparatury

naukowo-badawczej

będącej

przedmiotem inwestycji realizowanej w ramach Programu w grupie:
1) nauk humanistycznych lub społecznych wynosi 150 000 zł;
2) nauk inżynieryjnych i technicznych, nauk medycznych i nauk o zdrowiu, nauk
przyrodniczych lub nauk rolniczych wynosi 500 000 zł.

Do 30 czerwca można składać wnioski o dofinansowanie infrastruktury
informatycznej nauki, w tym dotyczące dofinansowania inwestycji w zakresie
lokalnych sieci komputerowych LAN, a także miejskich akademickich sieci MAN oraz
centrów Komputerów Dużej Mocy Obliczeniowej KDM. Dodatkowe informacje na
stronie: http://www.nauka.gov.pl/ministerstwo/inicjatywy-ministerstwa/programy-ministra/rozwoj-infrastruktury-informatycznej-nauki/

Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego ustanowił „Narodowy Program
Rozwoju Humanistyki”. Program stanowi realna odpowiedź na oczekiwania środowisk
humanistycznych, zwiazane z poglebiającym się niedostatkiem środków finansowych.
Informacje na stronie:
http://www.nauka.gov.pl/ministerstwo/inicjatywy-ministerstwa/programy-ministra/narodowy-program-rozwoju-humanistyki/

Na stronach Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego można zapoznać
się z treścią projektu rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego
w sprawie kryteriów i trybu przyznawania oraz rozliczania środków finansowych na
naukę na finansowanie działalności statutowej:
http://www.bip.nauka.gov.pl/bipmein/index.jsp?place=Menu02&news_cat_id=75&layout=1&page=0
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WIADOMOŚCI
Nabór wniosków na udział w wizytach studyjnych
Rozpoczął się nabór wniosków o udział w wizytach studyjnych dla osób związanych
z kształtowaniem polityki edukacyjnej i doskonalenia zawodowego. Pierwsza runda już ruszyła,
a wnioski o udział w wizytach studyjnych 2011/2012 przyjmowane będą do 31 marca 2011
roku. Runda ta dotyczy wizyt studyjnych, które odbędą się w okresie od września 2011 do
lutego 2012 roku. Wizyty studyjne adresowane są m.in. do:

•

psychologów i pedagogów,

•

kierowników sekcji językowych i kolegiów nauczycielskich,

•

pracowników administracji oświatowej,

•

pracowników naukowych,

•

osób opracowujących programy nauczania i podręczniki.

Więcej informacji: www.sv.org.pl
Zgłoś pomysł na wspólne badania z krajami Ameryki Łacińskiej
Wydział Współpracy Międzynarodowej Departamentu Instrumentów Polityki Naukowej
Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego rozwija współpracę z krajami Ameryki Łacińskiej.
Aktualnie wspólnie z partnerami z Chile i Peru przygotowywane są projekty programów
wykonawczych. Będą one tworzone na podstawie zapotrzebowań na wspólne projekty
badawcze, składanych przez jednostki badawcze obu krajów.
Ponadto w przygotowaniu są programy wykonawcze z Brazylią, Argentyną, Kolumbią
i Meksykiem. Chętni do współpracy proszeni są o zgłaszanie tematyki wspólnych badań.
Pracownicy współpracujący z jednostkami badawczymi z Chile i Peru proszeni są o
kontkat z Biurem Współpracy Miedzynarodowej.
Komisja Europejska proponuje przedłużenie programu EURATOM do 2013 roku
W dniu 7 marca Komisja Europejska przyjęła wniosek o rozszerzenie obecnego budżetu
programu ramowego Euratom, finansującego badania jądrowe na kolejne dwa lata: 2012
i 2013. jest to niezbedny krok w celu ujednolicenia czasu trwania programu ramowego
Euratom zgodnie z siedmioletnim okresem 7PR na rzecz badań, który kończy się
w 2013r. Przyjęcie wniosku pozwoli na utrzymanie obecnych prac badawczych mających
przede wszystkim na celu poprawę bezpieczeństwa jądrowego i ochrony radiologicznej.

Konkurs dla Erasmusowców
Studiowałeś za granicą dzięki Erasmusowi? Pomóż innym w podjęciu tej decyzji!
Erasmus Student Network zaprasza do wziecia udziału w konkursie dla uczestników wyjazdów
Erasmusa. Zadanie polega na opisaniu swoich wrażeń ze studiowania za granicą. Autor
najciekawszej relacji otrzyma iPada, a jego tekst pojawi się na stronie internetowej ESN.
Więcej informacji na stronie: http://esn.org/content/share-your-exchange-experience
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NIE PRZEGAP TERMINU
→ Więcej
17-03-2011
Międzynarodowy Konkurs Banku Światowego
Bank Światowy zaprasza młodych ludzi do wzięcia udziału w Międzynarodowym konkursie
"Następne pokolenie zielonych.” W 2009 roku organizator konkursu zachęca młodzież do
podzielenia się swoimi spostrzeżeniami dotyczącymi klimatu. Jak zmiany klimatyczne wpływają
na wasze życie? W jaki sposób młodzież może zając się problemem zmian klimatycznych?
31-03-2011
GFPS – semestralne stypendia w Niemczech
O pięciomiesięczne stypendium mogą ubiegać się studenci III, IV i V roku studiów, którzy nie
ukończyli 30 roku życia, oraz asystenci i słuchacze studium doktoranckiego, których wiek w
chwili składania wniosku nie przekracza 32 lat.
31-03-2011
Praktyki i stypendia w Europejskim Centrum Języków Nowożytnych
Kandydaci na praktykantów powinni być absolwentami studiów wyższych, kończącymi co
najmniej pierwszy cykl kształcenia. Powinni znać języki obce (angielski, niemiecki, francuski)
oraz sprawnie posługiwać się komputerem, gdyż będą często proszeni o tłumaczenie
oficjalnych dokumentów.
31-03-2011
Praktyki w Komitecie Regionów
Komitet Regionów oferuje dwa typy praktyk: długoterminowe płatne praktyki (" stages") lub
krótkoterminowe niepłatne ("séjours d'étude").
31-03-2011
Wizyty studyjne dla specjalistów w dziedzinie kształcenia i doskonalenia zawodowego
Program zachęca do współpracy, dyskusji i wymiany poglądów przez osoby odpowiedzialne za
szkolenie i kształcenie zawodowe w krajach Wspólnoty.
01-04-2011
Staże w Komitecie Społeczno-Ekonomicznym
KSE organizuje staże długoterminowe (pięć miesięcy) i krótkoterminowe (od jednego do
trzech miesięcy). Główne cele tych staży to: uzupełnienie i zastosowanie w praktyce wiedzy
nabytej przez stażystów w czasie studiów lub w pracy; dostarczenie stażystom praktycznej
wiedzy na temat działania różnych departamentów KSE, umożliwienie stażystom zdobycia
doświadczenia poprzez kontakty w ramach codziennej pracy.
04-04-2011
Grasz o staż
"Grasz o staż" to ogólnopolski konkurs dla studentów i absolwentów, w którym można wygrać
płatne praktyki oraz udział w szkoleniach, kursach językowych i studiach podyplomowych. Od
ponad 10 lat organizuje go Gazeta Wyborcza we współpracy z firmą PricewaterHouseCoopers.
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→Więcej
16.03. GDAŃSK „Serwis CORDIS dla zapracowanych – Oferta Wspólnotowego
Serwisu Informacyjnego Badań i Rozwoju”
Warsztaty prowadzone przez pracowników RPK Gdańsk, skierowane są do osób
chcących poszerzyć swoją wiedzę odnośnie największego programu finansującego
badania naukowe w Europie, czyli 7PR.
24.03. GDAŃSK – spotkanie warsztatowe dla osób przygotowujących wnioski do
najbliższego konkursu dla doświadczonych naukowców (ERC-2011-AdG)

28.03. POZNAŃ „Zarządzanie projektami międzynarodowymi w 7PR – dwudniowe
warsztaty”
Wiadomości na temat prawidłowego zarzadzania projektem od momentu pisania
wniosku do zakończenia realizacji. Wiedza teoretyczna wraz z licznymi ćwiczeniami
praktycznymi.
30.03. POZNAŃ
przedsiębiorstw”

„Innowacje

drogą

do

sukcesu.

Możliwości

7PR

UE

dla

Celem spotkania jest prezentacja możliwości dofinansowania projektów z 7PR oraz
przedstawienie możliwosci kooperacji sektora przedsiebiorstw i środowiska
naukowego jako sposobu podniesienia konkurencyjnosci firmy.
30.03. WARSZAWA „Finansowanie projektów w 7PR – warsztaty”
Omówienie zasad finansowania projektów obowiazujących w 7 PR. Warsztaty
skierowane są do służb finansowo-księgowo-administracyjnych, które zajmują się
administrowaniem i rozliczaniem projektów w Programach Ramowych.
07.04. WARSZAWA „Zagadnienia prawne realizacji międzynarodowych projektów
badawczo-szkoleniowych z uwzglednieniem programu szczegółowego PEOPLE.”
W programie m.in. zasady przyjmowania naukowców z zagranicy oraz wyjazdów za
granicę, czy opodatkowanie dochodów z projektów badawczo-szkoleniowych.
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