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NOWOŚCI W PROGRAMIE ERASMUS
Uwaga! Zakończyła się rekrutacja i selekcja kandydatów do udziału w programie
Erasmus – wyjazdy na studia w roku akademickim 2011/12. Wyniki dostępne są na
stronie Biura Współpracy Międzynarodowej.
Zakwalifikowanym serdecznie gratulujemy!

Erasmus – spotkanie dla stypendystów 2011/12
10 maja o godz. 15.00 w sali 2 (parter) budynku UKW na Weyssenhoffa
odbedzie
i

się

spotkanie

zakwalifikowanych

informacyjne

warunkowo

do

dla

studentów

udziału

w

zakwalifikowanych

programie

Erasmus

w przyszłym roku akademickim.

Erasmus dla pracowników UKW 2011/2012
Do 30 czerwca 2011 trwa REKRUTACJA na wyjazdy dla pracowników naukowodydaktycznych i administracyjnych w celach dydaktycznych i szkoleniowych. Aby przystąpić
do rekrutacji należy dostarczyć Uczelnianemu Koordynatorowi Programu Erasmus lub do
Biura Współpracy Międzynarodowej:
FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY oraz TEACHING PROGRAMME
Termin: do 30 czerwca 2011 r.
Oferujemy:

•

stypendium z budżetu Programu Erasmus;

•

tygodniowy pobyt/ minimum 5 godzin zajęć dydaktycznych;

•

Szkolenie/wizytę studyjną w partnerskiej uczelni, przedsiębiorstwie, placówce
badawczej lub organizacji.

erasmus@ukw.edu.pl
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BYDGOSKI FESTIWAL NAUKI-JUŻ OD PONIEDZIAŁKU
PRZYJMUJEMY ZGŁOSZENIA!
W

poniedziałek

9

maja

uruchomiony

zostanie

elektroniczny

system

umożliwiający zapisy na imprezy w ramach
Bydgoskiego Festiwalu Nauki.
Ze

szczegółowym

programem

można

zapoznać

się

na

stronie

www.festiwalnauki.bydgoszcz.pl.

2012-2013 HUBERT H. HUMPHREY FELLOWSHIP PROGRAM

Polsko-Amerykańska Komisja Fulbrighta ogłasza konkurs na 10-miesięczne
stypendia w USA, od sierpnia 2012 do czerwca 2013, dla kandydatów zatrudnionych
na kierowniczych i samodzielnych stanowiskach w polskich instytucjach państwowych,
pozarządowych i prywatnych. W ramach stypendium przeiwdziany jest udział
w indywidualnych programach zajęć w amerykańskich uczelniach oraz 6-tygodniowy
staż zawodowy. Uczestnicy programu mają możliwość podniesienia kwalifikacji
zawodowych i zdobycia doświadczeń, które będą mogli wykorzystać w organizacji
i zarządzaniu w macierzystych instytucjach.

Zgłoszenia są przyjmowane do 11 czerwca 2011.

O udział mogą ubiegać się osoby spełniające następujące warunki:
- ukończone studia magisterskie;
- staż powyżej 5 lat
(od roku ukończenia studiów);
- bardzo odbra znajomość
języka angielskiego;
- polskie obywatelstwo i stałe
miejsce zamieszkania w Polsce.
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Instrukcje dla polskich kandydatów zamieszczone są na stronie: www.fullbright.eu.pl.

STYPENDIA FUNDACJI LANCKOROŃSKICH

Polska Akademia Umiejętności dysponuje stypendiami przyznawanymi przez
Fundację Lanckorońskich na prowadzenie badań zagranicznych w Rzymie, Wiedniu,
Londynie i wyjątkowo w innych ośrodkach naukowych w Europie. Zgodnie z umową
i dotychczasową praktyką o stypendia mogą ubiegać się w
archeologowie

śródziemnomorscy,

historycy,

historycy

zasadzie

sztuki,

tylko

filologowie

klasyczni i historycy filozofii. Zakres tematyki poruszanej przez historyków
i historyków filozofii nie może wykraczać poza rok 1939. Stypendia te corocznie
rozdziela Komisja przy PAU, w skład której wchodzą także przedstawiciele pięciu
uniwersytetów (UJ, UW, UWr, UAM, UMK).
Wnioski o stypendia na rok 2012 można składać do 15 maja 2011 na ręce
Sekretarza generalnego PAU.

ul. Sławkowska 17
31-016 Kraków
12 424 02 00
www.pau.krakow.pl

AKTUALNE OFERTY STYPENDIALNE BIURA UZNAWALNOŚCI
WYKSZTAŁCENIA I WYMIANY MIĘDZYNARODOWEJ
Oferta Rządu Republiki Tunezji
Na mocy umowy, która weszła w życie 08.02.2011 strona tunezyjska przyznała
studentom polskich uczelni 4 stypendia na intensywny kurs języka arabskiego
w Instytucie Języków Nowożytnych im. Habiba Bourgiby Uniwersytetu El Manar
w Tunisie w terminie 8 lipca-12 sierpnia 2011.
Termin składania dokumentów do BUWiWM: 08.05.2011.
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Stypendia w Mongolii – NOWOŚĆ
W roku akademickim 2011/12 strona mongolska przyjmie:
- do 8 osób (młodych pracowników naukowo-dydaktycznych na staże i badania
naukowe na łączny okres do 40 miesięcy;
- do 8 osób na staże językowe i studia częściowe w zakresie języka mongolskiego
na okres do 32 miesięcy;
Termin składania aplikacji (za pośrednictwem uczelni macierzystych): 16.05.2011.

Stypendia na studia semestralne w Rosji, semestr 2011/12
Porozumienie zawarte pomiędzy Ministerstwem Edukacji Narodowej RP
a Ministerstwem Edukacji i Nauki Federacji Rosyjskiej o współpracy w dziedzinie
edukacji przewiduje m.in. stypendia na studia jednosemestralne dla studentów
starszych lat filologii rosyjskiej. Termin składania wniosków upływa 31.05.2011.
Stypendia wypłaca strona polska.

Oferta rządu meksykańskiego
Współpraca przewiduje przyznanie 7 stypendiów na realizację studiów na poziomie
policencjackim, tj. magisterskich, doktoranckich, specjalizacji lub badań na
meksykańskich uczelniach wymienionych w corocznej ofercie rządu meksykańskiego.
Oferta skierowana jest do studentów znających biegle język hiszpański
i posiadających dyplom ukończenia studiów co najmniej pierwszego stopnia oraz
średnią ocen równą co najmniej 8 w skali 1-10. Wymagania dla kandydatów opisane
zostały szczegółowo w dokumencie „Convocatoria 2012”, dostępnym na stronie
internetowej: www.sre.gob.mx/becas/.
Termin składania dokumentów do BUWiWM: 15.06.2011.

INFORMACJE Z DZIAŁU NAUKI
1. W połowie marca 2011 r. Narodowe Centrum Nauki ogłosiło konkurs na projekty
badawcze:

• dla osób rozpoczynających karierę naukową, nieposiadających stopnia
naukowego doktora,

• dla osób rozpoczynających karierę naukową, posiadających stopień naukowy
doktora,

• na finansowanie międzynarodowych projektów badawczych
niewspółfinansowanych,

• na finansowanie projektów badawczych, w tym zakup aparatury naukowo5

badawczej lub jej wytworzenie (dawne projekty własne).
Informacje na stronie: http://ncn.gov.pl/
W celu złożenia wniosku, należy zarejestrować się na stronie https://osf.opi.org.pl
Termin składania wniosków: 15 czerwca 2011. Wydruk roboczy należy dostarczyć
do Działu Nauki najpóźniej 20.05.2011 r.

2. Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego ogłosił 5 konkursów na realizację
projektów w ramach poszczególnych modułów „Narodowego Programu Rozwoju
Humanistyki”:

• moduł badawczy 1 – konkurs o finansowanie projektów badawczych
obejmujących

badania

naukowe

dotyczące

długofalowych

prac

dokumentacyjnych, edytorskich i badawczych o fundamentalnym znaczeniu dla
dziedzictwa i kultury narodowej;

• moduł badawczy 2 – konkurs o finansowanie projektów badawczych
realizowanych we współpracy międzyśrodowiskowej i interdyscyplinarnej przez
naukowców polskich i zagranicznych;

• moduł badawczy 3 – konkurs o finansowanie projektów badawczych o istotnym
znaczeniu dla rozwoju humanistyki realizowanych przez doktorantów w ramach
współpracy interdyscyplinarnej, międzyinstytucjonalnej lub międzynarodowej;

• moduł badawczy 4 – konkurs o finansowanie stypendiów doktorskich i postdoktorskich na realizację w zagranicznych placówkach naukowych projektów o
istotnym znaczeniu dla humanistyki;

• moduł badawczy 5 – konkurs o finansowanie projektów upowszechniających
wyniki polskich badań humanistycznych na świecie.

3. Wydziały otrzymały decyzje dotyczące dotacji na badania młodych pracowników
i

doktorantów.

Wydatkowanie

środków

przez

kierowników

dofinansowanych

projektów rozpocznie się po zatwierdzeniu przez Dziekana uaktualnionej kalkulacji.

4. Do 29.05.2011r. wydziały muszą przygotować i dostarczyć do Działu Nauki
wniosek o dotację na działalność statutową na 2012 r.
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5. Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego ogłosił nabór wniosków w ramach
„Programu wspierania infrastruktury badawczej w ramach Funduszu Nauki
i Technologii Polskiej”. Szczegóły: www.mnisw.gov.pl

6. Do 30 czerwca można składać wnioski o dofinansowanie infrastruktury
informatycznej, 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:
www.nauka.gov.pl

7. Na stronach Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego można się zapoznać
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.

WIADOMOŚCI
Studentka z UKW zwyciężczynią w międzynarodowym konkursie na logo

Barbara Grzelczak, studentka 3 roku roku Edukacji Technicznej i Informatycznej i 1 roku

Inżynierii Materiałowej UKW zwyciężyła w międzynarodowym konkursie na logo projektu
w ramach programu Leonardo da Vinci - Transfer Innowacji, zatytułowanego
"Internationalisation
and
Mobility
in
student's
Curricula
(IntheMC)"
https://www.inthemc-project.org.
Otwarto czwarty konkurs w ramach inicjatywy AAL (Ambient Assisted Living)
Konkurs ICT based solutions for Advanced of Older Persons' Mobility został otwarty 31
marca i dotyczy mobilności osób starszych w domu i poza domem. W ramach konkursu będą
finansowane projekty dostarczające innowacyjnych rozwiązań teleinformatyczncych (ICT)
poprawiających jakość życia osób starszych.
Termin składania wniosków mija 30 czerwca 2011.
Osoba kontaktowa w Narodowym Centrum: Jacek Pardyak (pardyak@ncbir.pl)

Nowa publikacja KPK
W dziale „Publikacje” na stronie Krajowego Punktu Kontaktowego ds. 7PR zostało
zamieszczone wydanie drugie opracowania „Udział Polski w 7PR-statystyki po 219
zamieszczonych konkursach” uzupełnione o dane Eurostatu dotyczące polskich zasobów
w zakresie B+R.
Otwarty nowy konkurs w dziedzinie ekoinnowacji
27 kwietnia KE opublikowała nowy konkurs w dziedzine ekoinnowacji w Programie CIP EIP:
CIP-eco-innovation-2011. Konkurs pozostanie otwarty do 8 września br. Projekty można

7

składać w 5 obszarach priorytetowych: recycling materiałów, zrównoważone budownictwo,
sektor spożywczy, sektor wodny oraz zielony biznes.
Szczegółowe informacje na temat konkursu dostepne są na stronie KE:
http://ec.europa.eu/environment/eco-innovation/getting-funds/application-packs/index_en.htm

EIT będzie kształcił i nagradzał przedsiębiorczych studentów
Europejski Instytut Innowacji i Technologii stworzył program kształcenia i nagradzania
studentów o wysokim potencjale przedsiębiorczości. Pierwsze nagrody zostaną przyznane
w przyszłym roku. Szczegóły dotyczące zgłoszeń i warunków uczestnictwa w programie będą
publikowane na stronie www.eit.europa.eu.

NIE PRZEGAP TERMINU
www.eurodesk.pl
15-05-2011

Praktyki w Parlamencie Europejskim dla osób niepełnosprawnych
W programie praktyk mogą uczestniczyć zarówno absolwenci studiów wyższych, jaki i osoby
nie posiadające wyższego wykształcenia. Program obejmuje pięciomiesięczne płatne praktyki
dla osób niepełnosprawnych i jest realizowany równolegle do innych programów staży i wizyt
studyjnych w Sekretariacie Parlamentu Europejskiego.
20-05-2011

Praktyki w NATO

Kwatera Główna NATO w Brukseli oferuje studentom i absolwentom studiów wyższych
możliwość odbycia sześciomiesięcznych staży w swoim biurze w Brukseli, agencjach
i organach. Podania przyjmowane są od marca do czerwca, staż można rozpocząć we wrześniu
lub marcu następnego roku.
22-05-2011

Granty podróżne Europejskiej Fundacji Kultury – STEP beyond i Fundusz Roberta
Cimetty

STEP beyond i Fundusz Roberta Cimetty to dwa programy Europejskiej Fundacji Kultury
wspierające mobilność artystów podróżujących po Europie i osób zajmujących się kulturą
oraz zachęcające do międzynarodowej współpracy artystycznej i kulturalnej.
22-05-2011

Kursy BEST dla studentów uczelni technicznych

Studencka organizacja non-profit BEST (Board of European Students of Technology)
organizuje wydarzenia, dzięki którym studenci mają szansę na obycie się w międzynarodowym
środowisku, nawiązanie kontaktów, udoskonalenie znajomości języka angielskiego oraz dobrą
zabawę. W każdym kursie organizowanym przez BEST bierze udział 20-30 studentów.
24-05-2011

ATLANTIS – współpraca UE-USA w dziedzinie szkolnictwa wyższego oraz szkolenia
zawodowego
Program współpracy w zakresie szkolnictwa wyższego oraz kształcenia i szkolenia
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zawodowego między Wspólnotą Europejską a Stanami Zjednoczonymi Ameryki. Ogólnym
celem programu jest wspieranie lepszego zrozumienia i interakcji między narodami państw
członkowskich UE i Stanów Zjednoczonych, z uwzględnieniem lepszej znajomości ich języków,
kultur i instytucji oraz poprawy jakości szkolnictwa wyższego oraz kształcenia i szkolenia
zawodowego w UE i w Stanach Zjednoczonych.
30-05-2011

Nagroda za badania porównawcze nad polityką kulturalną

Badania zgłaszane do nagrody powinny analizować różne aspekty różnorodności kulturowej
w Europie, zawierać informacje istotne dla osób podejmujących decyzje oraz osób aktywnie
działających na tym polu. Proponowane projekty badawcze powinny skupiać się na wyzwaniach
jakie stwarza różnorodność kulturowa.
31-05-2011

Wolontariat w ochronie zabytków
Roczny wolontariat na rzecz ochrony zabytków w Niemczech dla osób w wieku 18-26 lat.
W Polsce program koordynuje Stowarzyszenie Czas Przestrzeń Tożsamość. Projekt oferuje
udział w siedmiu tygodniowych seminariach na temat ochrony zabytków i kultury Polski
i Niemiec, pozwala zdobyć wiedzę teoretycznę z historii sztuki oraz praktykę w dziedzinie
sztuk pięknych i rzemiosła (malarstwo, rzeźba w glinie i w drewnie). Wolontariat zaplanowany
jest na okres 1 września 2011 - 31 sierpnia 2012.
15-06-2011

Praktyki w Europejskiej Agencji Leków

Program umożliwia praktykantom poznanie pracy Agencji i zrozumienie jej roli w Unii
Europejskiej. Praktyki pozwalają na pozyskanie praktycznej wiedzy z zakresu działania
jednego z działów Agencji oraz zdobycie doświadczenia zawodowego w dziedzinie będącej
przedmiotem jej działalności.

KALENDARZ IMPREZ
KRAJOWEGO PUNKTU KONTAKTOWEGO ds. 7PR
www.kpk.gov.pl
→Więcej

09.05. POZNAŃ „Tworzenie budżetu w 7 PR”
Spotkanie skierowane jest do osób, które posiadają ogólną wiedzę na temat aspektów
finansowych w programach ramowych UE. W trakcie warsztatów przedstawione
zostaną zasady finansowe obowiązujące w 7. Programie Ramowym UE. W programie
czekają na uczestników liczne ćwiczenia praktyczne, związane z różnymi etapami
opracowywania budżetu projektu.
10.05. WROCŁAW „Prawo
w projektach badawczych”

własności

intelektualnej

warunkiem

sukcesu

Spotkanie rozpocznie się krótkim wstępem na temat 7. Programu Ramowego a
następnie głos przejmie specjalista od zagadnień IPR (Intelectual Property Rights) –
Pan Łukasz Wściubiak z Krakowa.
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11.05. ŁÓDŹ „Jak wykorzystać fundusze europejskie-oferta dla innowacyjnych
firm i instytucji naukowych”
W czasie 2,5-godzinnego spotkania eksperci KPK przedstawią możliwości finansowania
badań z obszaru biotechnologii w ramach 7 PR, w szczególności ofertę unijną dla
innowacyjnych przedsiębiorstw.
19.05. ŁÓDŹ Warsztaty komputerowe - „Serwis CORDIS – źródło informacji o 7
Programie Ramowym. Jak efektywnie korzystać z portalu”
Celem warsztatów organizowanych przez RPK UŁ jest przybliżenie zasad
funkcjonowania oraz możliwości oferowanych przez serwis CORDIS.
13-17.06
WARSZAWA
„Dni
informacyjne
programu
szczegółowego
WSPÓŁPRACA”
KPK organizuje Dni Informacyjne 7 PR w 10 obszarach tematycznych Programu
Szczegółowego WSPÓŁPRACA: Zdrowie; Żywność, Rolnictwo, Rybołówstwo
i Biotechnologia; Technologie Informacyjne i Komunikacyjne; Nanonauki
i Nanotechnologie, Materiały i Nowe technologie produkcyjne; Energia; Środowisko;
Transport; Nauki Społeczno-ekonomiczne i humanistyczne; Przestrzeń kosmiczna;
Bezpieczeństwo.
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