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ZAPRASZAMY NA SZKOLENIE Z 7 PROGRAMU RAMOWEGO!

Punkt Kontaktowy ds. 7 PR przy Biurze Współpracy Międzynarodowej serdecznie zaprasza
doktorantów, asystentów oraz adiunktów do udziału w warsztatach pt.
PROGRAMY RAMOWE UE GWARANCJĄ MIĘDZYNARODOWEJ KARIERY NAUKOWEJ
podczas których zostaną omówione zasady planowania i realizacji kariery naukowej na poziomie
międzynarodowym.
28 listopada 2011 (poniedziałek) w godz. 10.00 -15.00
Sala Senatu UKW ul. Chodkiewicza 30
Podczas warsztatów będzie można uzyskać informacje na temat możliwości pozyskania
dofinansowania w celu realizacji międzynarodowych projektów badawczych, planowania
i możliwości realizacji kariery naukowej. Każdy uczestnik spotkania będzie mógł skonsultować
swoje pomysły i skonfrontować swoje oczekiwania z wiedzą i doświadczeniem naszego eksperta.
Szkolenie poprowadzi Ewa Kocińska z Centrum Wspierania Innowacji Poznańskiego Parku
Naukowo-Technologicznego Fundacja Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Ze
względu na charakter spotkania, ilość miejsc jest ograniczona (40 osób), prosimy o wysyłanie
formularzy zgłoszeniowych do 25 listopada 2011 r.
Formularz zgłoszeniowy pobrać można ze strony www.bwm.ukw.edu.pl
Serdecznie zapraszamy

28 listopada 2011
10.00 – 10.15

Rejestracja uczestników
Różnorodnośd programów badawczych i stypendialnych
 FUNDACJE STYPENDIALNE
 FUNDUSZ WYSZEHRADZKI

10.15 – 11.00

 WYJAZDY STUDYJNE
 BIURO UZNAWALNOŚCI WYKSZTAŁCENIA I WYMIANY MIĘDZYNARODOWEJ
 Propozycje projektów w ramach NCBiR oraz NCN
Prowadzący: Biuro Współpracy Międzynarodowej i Dział Nauki UKW
(Aniela Bekier-Jasioska, Agata Pluskota, Karolina Mucha)

11.00 – 11.30

Oferta programu LUDZIE w 7.PR – akcje Marie Curie

11.30 – 11.50

Stypendia na wyjazdy w Europie i poza nią – zasady ogólne

11.50 – 13.00

Jak napisad wniosek o stypendium indywidualne Marie Curie?

13.00 – 13.20

lunch

13.20 – 13.40

Składanie wniosków poprzez Electronic Proposal Submission Service EPSS

13.40 – 14.00

Europejski portal i sied centrów informacji dla mobilnych naukowców EURAXESS

14.00 – 15.00

Ćwiczenie praktyczne z wnioskiem stypendialnym Marie Curie

15.00 – 16.30

KONSULTACJE INDYWIDUALNE

NOWY PROJEKT BADAWCZY 7PR UE DLA UKW
W maju 2011 Komisja Europejska rozstrzygnęła konkurs (FP7-KBBE-2011) na finansowanie
projektów badawczych w obszarze tematycznym Żywność, rolnictwo i rybołówstwo oraz
biotechnologia, w ramach programu Cooperation.
Pozytywne rekomendacje do finansowania otrzymał projekt „Towards the Sustainable

Management of Forest Genetic Resources in Europe” (FORGER, No 289119)
(Zrównoważone zarządzanie leśnymi zasobami genowymi w Europie), w którym wykonawcą jest
zespół z Katedry Genetyki (Instytut Biologii Eksperymentalnej, UKW), kierowany przez prof. dr
hab. Jarosława Burczyka.
Koordynatorem projektu jest dr Koen Kramer (Alterra, Holandia). Ponadto, w projekcie uczestniczą
naukowcy z Austrii, Finlandii, Francji, Niemiec, Węgier i Włoch. Łączny budżet projektu przekracza
kwotę 3,8 mln euro. W chwili obecnej trwają szczegółowe negocjacje z Komisją Europejską
dotyczące budżetu i harmonogramu badań. Przewiduje się, że formalną datą rozpoczęcia projektu
będzie 1.03.2012, a projekt realizowany będzie w latach 2012-2016.
Pracownicy Biura Współpracy Międzynarodowej asystowali w procesie aplikacyjnym pracownikom
Katedry Genetyki przygotowując stronę formalną wniosku w zakresie udziału partnera polskiego
oraz zadbali o zabezpieczenie interesów Uniwersytetu, jako kontraktora projektu.
Katedra Genetyki po raz kolejny uczestniczy w unijnym projekcie badawczym (poprzednim był
projekt EVOLTREE, w ramach 6 Programu Ramowego UE).
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ERASMUS – NABÓR NA PRAKTYKI TRWA!

Przypominamy, że
TRWA NABÓR
NA MIN. 3-MIESIĘCZNE PRAKTYKI
Z PROGRAMU ERASMUS 2011/12
TERMIN PRZYJMOWANIA ZGŁOSZEŃ:
DO WYCZERPANIA MIEJSC
Zainteresowanych prosimy o kontakt z Biurem Współpracy Międzynarodowej.
Biuro Współpracy Międzynarodowej UKW
ul. Chodkiewicza 30, budynek główny, parter, pok. 5
Kontakt: erasmus@ukw.edu.pl
Zapraszamy do współpracy

UWAGA: Oferty praktyk - na stronie Biura Współpracy Międzynarodowej
w zakładce Biuro - Praktyki. Zachęcamy też do szukania praktyk we
własnym zakresie.

Informujemy również, że:
Można już przygotowywać się do aplikowania do programu
Erasmus 2012/13. Rekrutacja rozpocznie się w styczniu 2012.
Szczegóły procedury aplikacyjnej:
http://www.bwm.ukw.edu.pl/index.php?_m=2&_id=120
Zapraszamy również do odwiedzenia strony:
www.erasmus.org.
Oraz do odwiedzenia konta Erasmus Polska na
facebooku.
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ZGŁOSZENIA DO PROGRAMU COMENIUS 2012

Zapraszamy do udziału w kolejnej edycji ASYSTENTURY COMENIUSA – staży pedagogicznych
dla przyszłych nauczycieli w szkołach europejskich, trwających od 3 do 10 miesięcy.
Do głównych zadań asystenta podczas stażu należy nauczanie jednego z języków krajów Unii Europejskiej lub innego przedmiotu.
W programie mogą uczestniczyć studenci kierunków nauczycielskich, którzy w momencie składania wniosku mają ukończone co najmniej 2 lata studiów lub absolwenci, którzynie pracowali wcześniej w zawodzie nauczyciela.
Kandydaci powinni złożyć w terminie do 31 stycznia 2012 roku następujące dokumenty:


Wniosek w formie papierowej (2 egzemplarze w języku polskim) oraz w formie elektronicznej.



Rekomendację dziekana wydziału.



W przypadku kandydatów (studentów lub absolwentów) z kierunków innych niż neofilologiczne należy przedstawić poświadczenie znajomości języka obcego na poziomie B2.



Dokumentowanie treści zawartych we wniosku poprzez załączanie zaświadczeń, certyfikatów,
dyplomów (ukończone kursy, szkolenia, wolontariaty itp.) może być dodatkowym atutem.

Dokumenty w wersji papierowej należy przesyłać do Narodowej Agencji na adres:
Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji
Narodowa Agencja Programu "Uczenie się przez całe życie"
Asystentura Comeniusa - Asystenci Comeniusa
Mokotowska 43
00-551 Warszawa

DAAD STYPENDIA NA WAKACYJNY KURS JĘZYKA NIEMIECKIEGO
Stypendia dla studentów wszystkich kierunków na uczestnictwo w letnich kursach
językowych oferowanych przez niemieckie uniwersytety.
Cele:
Stypendium zapewnia udział w letnich kursach językowych (także literatury i kultury niemieckiej
oraz w kursach języka technicznego, prawniczego lub ekonomicznego) oferowanych przez niemieckie uniwersytety.
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Kto może ubiegać się o fundusze:
- wybitni studenci wszystkich kierunków, którzy ukończyli pierwszy rok studiów, a także studenci
drugiego i trzeciego roku Nauczycielskich Kolegiów Języków Obcych.

Dobra znajomość języka niemieckiego, co najmniej na poziomie B1, wystarczająca do zrozumienia
wykładów w języku niemieckim oraz do pracy grupowej podczas kursu.
Limit wieku: nie ma
Czas trwania kursów: 3 - 4 tygodnie
Wysokość stypendium:
850 euro + ryczałt na podróż / Organizatorzy zapewniają zazwyczaj zakwaterowanie
Termin składania wniosków: 15 grudnia 2011 r.
Więcej informacji na stronie: http://www.daad.de/imperia/md/content/warschau/hsk2011.pdf
Koordynator
DAAD
ul. Czeska 24
03-902 Warszawa
Tel.: (22) 616 13 08, 617 48 47
Fax: (22) 616 12 96
Email: daad@daad.pl
dr Randolf Oberschmidt

Koordynator na UKW: p. Friederike Partzsch friederikepartzsch@web.de

DAAD – PROGRAM RISE (RESEARCH INTERNESHIPS IN SCIENCE
AND ENGINEERING)

Niemiecka Centrala Wymiany Akademickiej (DAAD) zaprasza jednostki naukowe z całego
świata zainteresowane współpracą z praktykantami z Niemiec do udziału w programie
RISE (Research Internships in Science and Engineering)
W ramach programu RISE jednostki naukowe mogą ubiegać się o przyjęcie jako praktykanta
wysoko wykwalifikowanego studenta z Niemiec.
W projekcie biorą udział studenci następujących dziedzin:
- biologia
- chemia
- fizyka
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- nauki o Ziemi
- inżynieria
oraz pokrewnych kierunków.
Ostateczny termin zgłaszania jednostek zainteresownaych współpracą z praktykantem z Niemiec
w 2012 roku upływa 27 listopada 2011 r.
Więcej informacji w języku angielskim znajdą Państwo w załączeniu jak również na stronach internetowych:
www.daad.de/rise-weltweit/en oraz www.daad.de/rise-programs.

Niemiecka Centrala Wymiany Akademickiej DAAD
Deutscher Akademischer Austauschdienst
Przedstawicielstwo w Warszawie
Außenstelle Warschau
E-mail: maria.szrajber@daad.pl
Tel.: (+4822) 617 48 47

STYPENDIA UNESCO IM. KEIZO OBUCHIEGO

UNESCO zaprasza młodych naukowców z państw rozwijających się do ubiegania się
o stypendia naukowe. Kandydaci powinni posiadać tytuł magistra lub jego odpowiednik. Program stypendialny jest finansowany przez Japonię.
Program, oferuje 20 stypendiów naukowych. Dwóch kandydatów otrzyma maksymalnie 6-10 tysięcy dolarów amerykańskich.
Program stypendialny ma na celu wzmocnienie badań naukowych w jednej z następujących dziedzin:





Środowisko, z naciskiem na hydrologię,
Dialog międzykulturowy,
Technologie informacyjne i komunikacyjne,
Pokojowe rozwiązywanie konfliktów.

Kandydaci:
Naukowcy w wieku do 40 lat mogą ubiegać się o stypendia poprzez swoje krajowe komitety
Priorytetowo traktowane są kobiety, kandydaci z państw najmniej rozwiniętych i naukowcy
palestyńscy
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Każde państwo członkowskie może nominować maksymalnie dwóch kandydatów. Zgłoszenia
indywidualne nie będą rozpatrywane.


Kraje uprawnione do udziału w programie:








Afryka - 46 państw członkowskich
Państwa arabskie - 12 państw członkowskich
Azja i Pacyfik - 39 państw członkowskich
Ameryka Łacińska i Karaiby - 32 państwa członkowskie
Europa - 22 państwa członkowskie
Tokealu (terytorium Nowej Zelandii) - 1 państwo stowarzyszone
Terytoria Autonomii Palestyńskiej

Wszystkie zgłoszenia należy przesyłać do krajowego komitetu UNESCO
Termin nadsyłania zgłoszeń: 13 stycznia 2012.
Formularz aplikacyjny można znaleźć pod adresem:
http://portal.unesco.org/en/ev.phpURL_ID=14635&URL_DO=DO_TOPIC&URL_SECTION=201.html
Listę krajowych komitetów UNESCO można znaleźć pod adresem:
http://http://www.unesco.org/ncp/index.php?lc=E&module=national_commissions&showall=1
Koordynator
UNESCO
7, Place de Fontenay
75352 PARIS 07 SP
Tel.: +33 (0)1 45 68 10 00
Fax: +33 (0)1 45 67 16 90
Email: bpi@unesco.org

FUNDACJA KONRADA ADENAUERA W POLSCE
Fundacja Konrada Adenauera przyznaje dotacje na działalność w zakresie
edukacji politycznej.
Dofinansowane działania:
Fundacja wspiera konkretne przedsięwzięcia (szczególnie organizację konferencji,
seminariów) poświęconych tematom:
o
o
o
o

integracji Polski z Unią Europejską
transformacji gospodarczej
reform samorządów terytorialnych
stosunków polsko-niemieckich

Projekty można realizować w Polsce i w Niemczech.
Dotacje nie będą przyznawane na bliżej niesprecyzowaną działalność, infrastrukturę biura,
cele charytatywne.
Kto może ubiegać się o fundusze:
O dotacje mogą ubiegać się organizacje pozarządowe i instytucje naukowe.
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Wysokość dofinansowania:
Kwota dotacji i wkład własny są ustalane wspólnie z Fundacją.
Termin składania wniosków:
do 30 listopada roku poprzedzającego projekt.
Więcej informacji na stronie: http://www.kas.de/proj/home/home/48/8/webseite_id3417/index.html
Szczegółowe informacje o warunkach dotacji udzielane są telefonicznie.
Koordynator
Fundacja Konrada Adenauera w Polsce
Fundacja Konrada Adenauera
ul. J. Dąbrowskiego 56
02-561 Warszawa
Tel.: +48 22 845-9330
Fax: +48 22 848-5437
Email: kas@kas.pl
Strona www
Stephan Georg Raabe

MIĘDZYNARODOWY FUNDUSZ WYSZEHRADZKI – MAŁE GRANTY
Program Małych Grantów Funduszu Wyszehradzkiego wspiera finansowo projekty rozwijające współpracę krajów z Grupy Wyszehradzkiej
Cele:
Celem Funduszu jest wspierania współpracy z krajów Grupy Wyszehradzkiej oraz integrację tych państw z Unią Europejską.
Dofinansowane działania:
1.
2.
3.
4.
5.

współpraca kulturalna (n.p. festiwale , publikacje)
współpraca naukowa i badania naukowe (n.p. konferencje, publikacje, badania)
edukacja (n.p. seminaria, szkoły letnie)
wymiana młodzieży (n.p. sport, imprezy edukacyjne i kulturalne dla młodzieży i dzieci)
współpraca transgraniczna (n.p. projekty dwóch państw, które znajdują się na granicy,

w odleglości 50 km od granicy)
6. promocja turystyki (n.p. przewodniki, prezentacje, targi)

Preferowane są projekty, których uczestnicy pochodzą ze wszystkich krajów Grupy Wyszehradzkiej. Budżet projektu nie może obejmować okresu dłuższego niż sześć miesięcy.
Kto może ubiegać się o fundusze:
Wnioski o dofinansowanie projektów mogą składać organizacje i osoby fizyczne.
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Wysokość dofinansowania:
Maksymalna kwota przypadająca na jeden projekt to 5 000 euro. Środki otrzymane z
Funduszu nie mogą przekraczać 70% całkowitych kosztów projektu (w tym również wkład
własny i granty z innych instytucji/organizacji).
Na stronie Funduszu znajduje się również wyszukiwarka partnerów.
Terminy składania wniosków:
1 grudnia 2011 r.
Więcej informacj: http://www.visegradfund.org/grants.html
Koordynator
Międzynarodowy Fundusz Wyszehradzki
International Visegrad Fund
Kralovske udolie 8
811 02 Bratislava
Slovak Republik
Tel.: +421 259 203 811
Fax: +421 259 203 805
Email: visegradfund@visegradfund.org

INFORMACJE Z DZIAŁU NAUKI
1. Zapotrzebowania na materiały biurowe oraz umowy o dzieło i zlecenia w ramach prowadzonych badań można składać do końca listopada 2011 r.
2. Na stronach działu nauki dostępny jest informator dotyczący źródeł finansowania badań.
3. Trwa 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 naukowo-badawczej. 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.
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4. Harmonogram konkursów Narodowego Centrum Nauki w 2011 r. - do 15 grudnia:


konkurs na finansowanie projektów badawczych, w tym finansowanie wytworzenia lub
zakupu aparatury naukowo-badawczej niezbędnej do realizacji tych projektów,



konkurs

na

finansowanie

projektów

badawczych

realizowanych

przez

osoby

przez

osoby

rozpoczynające karierę naukową nieposiadające stopnia naukowego doktora,


konkurs

na

finansowanie

projektów

badawczych

realizowanych

rozpoczynające karierę naukową posiadające stopień naukowy doktora.
5. Ogłoszono wyniki konkursu w ramach Narodowego Programu Rozwoju Humanistyki.
Dofinansowanie uzyskały 3 z 4 projektów złożonych przez pracowników UKW:
prof. UKW dr. hab. Aleksandra Jankowskiego,
prof. UKW dr. hab. Mariusza Zawodniaka,
prof. dra hab. Maksymiliana Grzegorza.
Ministerstwo przyznało kwoty wnioskowane.
6. Dr Igor Chybicki z Instytutu Biologii Eksperymentalnej otrzymał 3-letnie stypendium dla
wybitnego młodego naukowca Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego.
7. Do końca roku można składać wnioski o dotacje Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska.

8. Weszło w życie nowe Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dn. 19.07.2011r.
w sprawie warunków przyznawania stypendiów osobom, którym wszczęto przewód doktorski.
Przy ocenie podania o przyznanie stypendium doktorskiego, uwzględniane będą następujące
kryteria:
o

otwarty przewód doktorski,

o

stopień zaawansowania rozprawy doktorskiej i jej wartość naukowa (opinia promotora),

o

dotychczasowa działalność naukowa kandydata do stypendium,

o

udział w stażach naukowych krajowych i zagranicznych,

o

liczba i rodzaj publikacji w czasopismach krajowych i zagranicznych.
Od 1 października 2011 r. nie będą przyznawane stypendia i urlopy habilitacyjne.

9. Zbliża się termin wykorzystania środków na badania młodych pracowników i doktorantów.
Zasady wykorzystania tych środków są analogiczne do zasad wykorzystania środków na
badania własne:
o

Wydatki muszą być zgodne z kosztorysem projektu badawczego. Ewentualne
zmiany wprowadzane są na podstawie pisma adresowanego do prodziekana ds. nauki,
w którym podaje się pierwotne rozplanowanie środków oraz powody, dla których
kosztorys musi być zmodyfikowany.
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o

Na ksero wykonywane na terenie Bydgoszczy oraz na tłumaczenia należy
składać zapotrzebowania na drukach pobranych ze strony internetowej
Działu Zaopatrzenia (wzór w załączeniu). Następnie należy dostarczyć do działu
nauki fakturę VAT, wystawioną na Uniwersytet Kazimierza Wielkiego, ul. Chodkiewicza
30, 85-064 Bydgoszcz, NIP: PL 5542647568, Regon: 340057695. Faktura musi być na
odwrocie opisana przez kierownika projektu wg wzoru: „Ksero (tłumaczenie)
materiałów potrzebnych do realizacji projektu badawczego [temat]. Płatne ze środków
dla młodych pracowników i doktorantów”.

o

Zakupione książki należy przynieść wraz z opisaną fakturą do Biblioteki Głównej przy
ul. Chodkiewicza. Książki są rejestrowane w bibliotece i wypożyczane osobie
realizującej projekt badawczy, natomiast faktura trafia do działu nauki i do kwestury
już bez udziału kierownika projektu.

o

Jeśli osoba wykonująca usługę nie prowadzi własnej firmy, należy zawrzeć z
nią umowę na formularzu pobranym w dziale nauki. Zamawiającym jest we
wspomnianej umowie prorektor ds. nauki. Rachunek do umowy podpisuje kierownik
projektu oraz dziekan, samą zaś umowę parafuje dziekan.

o

Zamówienia na artykuły biurowe oraz sprzęt pomocniczy do badań należy
składać na formularzu pobranym ze stron działu zaopatrzenia. Na stronach tego działu
znajduje się również wykaz i cennik materiałów do pobrania z magazynu.

o

Sprzęt komputerowy i aparatura badawcza kupowane są w ramach przetargu,
prosimy zatem o jak najwcześniejsze składanie zamówień.

o

Osoby wyjeżdżające na konferencje krajowe i zagraniczne powinny złożyć
wniosek wyjazdowy, podpisany przez dyrektora instytutu i dziekana, najpóźniej na dwa
tygodnie przed datą konferencji. Do wniosku należy dołączyć informacje od
organizatorów wraz z numerem konta, na które należy przelać opłatę konferencyjną.
Jeśli na wniosku nie ma notatki, iż osoba wyjeżdżająca uiściła opłatę konferencyjną we
własnym zakresie, dział nauki dokonuje przelewu po zaakceptowaniu wniosku przez
prorektora.

o

Wyjazdy na kwerendy jedno- i dwudniowe rozliczane są na podstawie delegacji, które
należy pobrać w sekretariacie instytutu. Na delegacji należy umieścić informację o
źródle finansowania. Druk delegacji musi być obustronnie podpisany przez dziekana.
Koszty podróży są rozliczane wyłącznie na podstawie biletów.

o

Koszty podróży samochodem rozliczane są do wysokości cen biletów. Na
rozliczenie kosztów podróży w ramach tzw. kilometrówki (tylko pracownicy UKW)
prorektor musi wyrazić zgodę przed wyjazdem. Po uzyskaniu zgody należy podpisać
umowę w dziale transportu.
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WIADOMOŚCI
Powiatowa Olimpiada Wiedzy o Zdrowiu
W dniu 12.12.2011 w Instytucie Biologii Eksperymentalnej UKW odbędzie się XII Powiatowa
Olimpiada Wiedzy o Zdrowiu organizowana przez Powiatową Stację Sanitarno-Epidemiologiczną
(Oddział Oświaty Zdrowotnej i Promocji Zdrowia) w Bydgoszczy, we współpracy z V Liceum
Ogólnokształcącym w Bydgoszczy.
Olimpiada adresowana jest do szkół wszystkich szczebli z Bydgoszczy i powiatu bydgoskiego, a jej
celem jest popularyzacja wiedzy o zdrowiu i propagowanie zdrowego stylu życia.
Uroczysty finał olimpiady połączony z ogłoszeniem wyników zaplanowano na 16.12.2011, również
w murach Instytutu Biologii Eksperymentalnej.
Nawet 200 tysięcy zł może dostać student na badania
W ramach diamentowego grantu pieniądze na badania może otrzymać osoba z dyplomem
licencjata lub student po trzecim roku jednolitych studiów magisterskich. Maksymalna kwota
grantu wynosi 200 tys. zł. Pieniądze te można przeznaczyć m.in. na pomoce naukowe czy na
wyjazdy na konferencje naukowe. W kwocie tej przewidziano też wynagrodzenie dla autora
badań, wynoszące 2,5 tys. zł miesięcznie. Badania w ramach grantu mogą trwać maksymalnie
cztery lata i jeśli zaowocują znaczącymi wynikami mogą stanowić podstawę do ubiegania się przez
autora o stopień doktora z pominięciem stopnia magistra. Wnioski o diamentowy grant
można składać do 15 grudnia.
Powiatowa Olimpiada Wiedzy o Zdrowiu
W dniu 12.12.2011 w Instytucie Biologii Eksperymentalnej UKW odbędzie się XII
Powiatowa Olimpiada Wiedzy o Zdrowiu organizowana przez Powiatową Stację SanitarnoEpidemiologiczną (Oddział Oświaty Zdrowotnej i Promocji Zdrowia) w Bydgoszczy, we współpracy
z V Liceum Ogólnokształcącym w Bydgoszczy.
Olimpiada adresowana jest do szkół wszystkich szczebli z Bydgoszczy i powiatu bydgoskiego, a jej
celem jest popularyzacja wiedzy o zdrowiu i propagowanie zdrowego stylu życia.
Uroczysty finał olimpiady połączony z ogłoszeniem wyników zaplanowano na 16.12.2011, również
w murach Instytutu Biologii Eksperymentalnej.

NIE PRZEGAP TERMINU
www.eurodesk.pl
09-12-2011
Staże w Europejskim Banku Centralnym
Europejski Bank Centralny (ECB) oferuje staże studentom ekonomii, finansów, administracji,
prawa, zasobów ludzkich, lingwistyki i podobnych kierunków. Kandydaci powinni być studentami
studiów magisterskich lub doktoranckich. Czasami przyjmowani są także studenci studiów
licencjackich.
31-12-2011
Granty podróżne Europejskiej Fundacji Kultury – Fundusz Roberta Cimetty
Fundusz Roberto Cimetty to międzynarodowe stowarzyszenie promujące artystyczną wymianę
i mobilność twórców zajmujących się sztukami performatywnymi i wizualnymi w regionie
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śródziemnomorskim.
31-12-2011
Granty podróżne Europejskiej Fundacji Kultury – Fundusz Step Beyond
Europejska Fundacja Kultury wspiera mobilność artystów podróżujących po Europie i osób
zajmujących się kulturą, zachęcając do międzynarodowej współpracy artystycznej i kulturalnej.
W ramach programu STEP Beyond Fundacja przyznaje granty podróżne dla artystów
i pracowników kultury podróżujących w obrębie Europy i państw sąsiadujących – pomiędzy
państwami UE i państwami nienależącymi do UE.
12-01-2012
Ludzie (7PR) – Działania Marie Curie
Ogólnym celem jest ilościowe i jakościowe wzmocnienie potencjału ludzkiego w zakresie badań
i postępu technologicznego w Europie.
15-01-2012
Program stypendialny Bogliasco
Stypendia dla osób zajmujących się twórczością lub prowadzących badania naukowe
w następujących dziedzinach: archeologia, architektura, filologia klasyczna, taniec, film lub video,
historia, architektura krajobrazu, literatura, muzyka, filozofia, teatr, sztuka wizualna. Stypendia są
przyznawane bez względu na narodowość.
01-11-20S
Staże w Delegacji Unii Europejskiej przy ONZ w Nowym Jorku
Delegacja Komisji Europejskiej przy Organizacji Narodów Zjednoczonych w Nowym Jorku oferuje
trzy staże rocznie. Stażyści pracują społecznie (nie dostają wynagrodzenia) w pełnym wymiarze
czasu pracy (35-40 godzin tygodniowo) przez cały czas trwania stażu.
01-11-2011
Polsko-Szwajcarski Fundusz Stypendialny
Program ten ma przyczynić się do zmniejszenia różnic społeczno-gospodarczych w obrębie
rozszerzonej Unii Europejskiej poprzez rozwijanie potencjału pracowników naukowych z Polski
oraz propagowanie trwałych partnerstw w zakresie badań naukowych pomiędzy Polską
a Szwajcarią.
01-11-2011
Stypendium im. Rochusa i Beatrice Mummert
Stypendia umożliwiają studia na Uniwersytecie w Kolonii (Universität zu Köln, kierunki
ekonomiczne i informatyka gospodarcza) lub na Politechnice Akwizgrańskiej (RWTH Aachen,
kierunki techniczne i kierunki inżynierii gospodarczej). Po trzech latach nauki stypendyści mogą
uzyskać dyplom magistra (dla studiów jednolitych) lub po dwóch latach - tytuł Master (dla studiów
dwustopniowych).
03-11-2011
Dotacje na spotkania i współpracę partnerską polsko-niemiecką
Fundacja Współpracy Polsko-Niemieckiej finansuje projekty, które są realizowane w ramach
współpracy pomiędzy polskimi i niemieckimi partnerami. Projekty wspierane przez Fundację muszą
być realizowane na terytorium Polski i/lub Niemiec. Maksymalna dotacja FWPN od 1.1.2010 r.
wynosi 80.000 PLN lub 20.000 €.
15-11-2011
Staże dla tłumaczy w Parlemencie Europejskim
Parlament Europejski oferuje staże w swoim Sekretariacie z zakresu tłumaczeń pisemnych, które
mają przyczynić się do kształcenia zawodowego młodych obywateli oraz popularyzacji wiedzy na
temat funkcjonowania tej instytucji.
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EUROKALENDARZ
17.11.2011 Międzynarodowy Dzień Studentów
Święto żaków to jedno z wydarzeń o najdłuższej tradycji. Po raz pierwszy obchodzono je w 1941
r. z inicjatywy Międzynarodowej Rady Studentów.
20.11.2011 Dzień Ochrony Praw Dziecka
Dzień Ochrony Praw Dziecka przypominać ma o przywilejach najmłodszych. W zależności od kraju
obchodzony jest 20 listopada lub 10 grudnia.
21.11.2011-29.11.2011 Europejski Tydzień Zapobiegania Powstawaniu Odpadów
Kilka tysięcy imprez w całej Europie – tak w ostatnich latach wyglądał Europejski Tydzień Zapobiegania Powstawaniu Odpadów. Ekologiczna świadomość rośnie, ale wciąż może być większa.
25.11.2011 Międzynarodowy Dzień Eliminacji Przemocy wobec Kobiet
Wydarzenia organizowane w tym dniu mają zwrócić uwagę na los podczas konfliktów wojennych i
prześladowanych z przyczyn politycznych.
03.12.2011 Międzynarodowy Dzień Osób Niepełnosprawnych
Niepełnosprawnych – głównie fizycznie i umysłowo – jest w Polsce prawie 5,5 miliona. 3 grudnia
to dzień, w którym o ich problemach mówi się najgłośniej.

7 PROGRAM RAMOWY - WYDARZENIA

→Więcej

29.11.POZNAŃ Prawa własności intelektualnej i bazy patentowe a innowacyjność projektu
Organizator: RPK Fundacja UAM, Poznański Park Naukowo-Technologiczny, PK przy UAM w Poznaniu
więcej
30.11.POZNAŃ
Aspekty prawne i administracyjne
zatrudniania
naukowców:
cudzoziemców
w Polsce i Polaków za granicą
Organizator: RPK Fundacja UAM, Poznański Park Naukowo-Technologiczny, PK przy UAM w Poznaniu
więcej
01.12.WARSZAWA Warsztaty: Jak przygotować zwycięski wniosek do konkursu Potencjał Badawczy
Organizator: KPK PB UE
więcej
08.12.POZNAŃ CORDIS oraz PARTICIPANTS’ PORTAL bez tajemnic. Nowe funkcje i możliwości
Organizator: RPK Fundacja UAM, Poznański Park Naukowo-Technologiczny, PK przy UAM w Poznaniu
więcej
13.12.POZNAŃ
Rozwiń skrzydła. Stypendia, staże, eksperci czyli oferta Wspólnotowego Centrum
Badawczego Komisji Europejskiej
Organizator: RPK Fundacja UAM, Poznański Park Naukowo-Technologiczny, PK przy UAM w Poznaniu
więcej
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