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ERASMUS – konkurs
wakacyjne praktyki w Wilnie
Biuro Współpracy Międzynarodowej UKW oraz Uczelniany Koordynator Programu
Erasmus ogłaszają KONKURS na trzymiesięczne wakacyjne praktyki dla studentów
dziennikarstwa i filologii polskiej w redakcjach: Kuriera Wileńskiego oraz Tygodnika
Wileńszczyzny.
Dwa stypendia dla zakwalifikowanych studentów zostaną sfinansowane ze środków
Programu ERASMUS.
Aplikacje zawierające:

•
•
•
•

formularz zgłoszenia
CV
list motywacyjny
zaświadczenie o średniej
należy nadsyłać lub dostarczać osobiście do 20 lutego 2010 r. na adres:
Biuro Współpracy Międzynarodowej UKW
ul. Chodkiewicza 30
85-064 Bydgoszcz
(budynek główny, parter, pok. 5)

Szczegółowych informacji udziela:
Aleksandra Koperska-Kowalczyk
tel. 52 341 9108, e-mail: erasmus@ukw.edu.pl

Formularz zgłoszenia

Fulbright Programme
granty dla obywateli UE
Granty na badania po doktoracie:
Osiem rocznych grantów dla obywateli państw członkowskich UE na studia,
badania i wykłady dotyczące UE lub stosunków UE-USA
Cztery granty semestralne na badania związane z tematyką unijną lub
stosunkami UE-USA w jednej z akredytowanych instytucji w USA
Granty obejmują miesięczne stypendium w wysokości 2500-2900 dolarów,
koszty podróży lotniczej, ubezpieczenie zdrowotne i od następstw
nieszczęśliwych wypadków oraz koszty wizy. Granty są wypłacane przez
3 miesiące, maksymalnie jeden rok akademicki.
Termin nadsyłania wniosków: 1 marca.
Granty na wykłady akademickie:
Trzy semestralne granty dla osób po doktoracie na wykłady związane
z tematyką unijną na wybranych uniwersytetach w USA
Wybrani kandydaci zostaną przydzieleni do odpowiednich instytucji
Granty obejmują miesięczne stypendium w wysokości 2500-2900 dolarów,
koszty podróży lotniczej, ubezpieczenie zdrowotne i od następstw
nieszczęśliwych wypadków oraz koszty wizy
Termin nadsyłania wniosków: 1 marca.
Granty na studia lub badania przed doktoratem:
Jeden grant w wysokości 30000 dolarów na studia doktoranckie na
akredytowanym uniwersytecie w USA
Grant można przeznaczyć na studia związane ze sprawami unijnymi lub
stosunkami UE-USA
Grant jest przewidziany na jeden rok akademicki
Termin nadsyłania wniosków: 1 marca.
Uprawnieni kandydaci:
są obywatelami UE,
legitymuą się odpowiednim wykształceniem lub doświadczeniem zawodowym,
osiągają wyróżniające się wyniki,
znają biegle język angielski,
nie pracowali i nie pracują w instytucjach unijnych.
Szczegółowe informacje: http://www.fulbright.be

Stypendia konferencyjne
dla pracowników lub doktorantów
Stypendia na dofinansowanie udziału w międzynarodowych kongresach, sympozjach
i konferencjach naukowych dla pracowników lub doktorantów w szkołach wyższych
lub w instytucjach badawczych.
Kto może ubiegać się o dofinansowanie:
osoby, które nie przekroczyły 35 roku życia,
są pracownikami lub doktorantami w krajowej szkole wyższej lub w instytucji,
w której celach statutowych jest prowadzenie badań naukowych,
zamierzają wygłosić na konferencji referat, komunikat lub przedstawić plakat,
osoby ubiegające się o fundusze powinny posiadać udokumentowany publikacjami
dorobek naukowy w dziedzinie odpowiadającej tematyce konferencji.
Wysokość dofinansowania:
Stypendium obejmuje pokrycie maksymalnie 75% całkowitych kosztów udziału
w konferencji. Może być przeznaczone na pokrycie kosztów podróży, opłaty
konferencyjnej, zakwaterowania, wyżywienia na konferencji.
Termin składania wniosków: 28 lutego 2010 r
Więcej informacji na stronie
Kontakt
Towarzystwo Naukowe Warszawskie
ul. Nowy Świat 72
00-330 Warszawa
Tel.: (22)6572718
Fax: (22)6572826
Email: sekretariat@tnw.waw.pl
http://www.tnw.waw.pl/

Wymiana naukowa ze Szwajcarią
Fundusz Stypendialny został uruchomiony w 2009 r. w ramach Programu wymiany
naukowej między Szwajcarią a nowymi państwami członkowskimi Unii Europejskiej –
Sciex-NMSch na lata 2009-2016.
Termin składania aplikacji upływa: 1 kwietnia 2010
Termin realizacji projektu badawczego:
początek - najwcześniej 1 października 2010
zakończenie - najpóźniej 1 maja 2011
Obszar tematyczny projektów: wszystkie dyscypliny naukowo-badawcze
Skład grupy projektowej: 1 stypendysta z Polski, 1 mentor z Polski, 1 mentor ze
Szwajcarii.
Uczestnicy projektu:
studenci studiów doktoranckich (wyjazdy na projekty badawcze trwające od 6
do 24 miesięcy),
młodzi pracownicy naukowi, którzy posiadają co najmniej tytuł doktora (wyjazdy
na projekty badawcze trwające od 6 do 18 miesięcy),
mentorzy z instytucji wysyłających z Polski oraz mentorzy z instytucji
goszczących ze Szwajcarii, jako pracownicy naukowi wspierający stypendystów
(wyjazdy na 5-dniowe wizyty studyjne).
Zarówno od stypendysty jak i od opiekuna wymagana jest znajomość j.angielskiego
na poziomie co najmniej B2.
Wybór kandydatów dokonywany jest wyłącznie na podstawie jakości wniosku
o stypendium, ze szczególnym uwzględnieniem następujących aspektów:
profesjonalny skład grupy partnerskiej, odpowiadający tematyce badań,
dobre naukowe relacje między członkami grupy,
zdolności personalne oraz umiejętność współpracy w grupie,
intensywne poparcie udzielane dla projektu zarówno przez instytucję
wysyłającą, jak i przyjmującą
Formularz wniosku
Szczegółowe informacje
Kontakt:
Punkt Kontaktowy Funduszu Stypendialnego FRSE
ul. Mokotowska 43, 00-551 Warszawa
tel.+48/022 46 31 471, 473 i 474
fax +48/022 46 31 028
www.sciex.pl
sciex@frse.org.pl

Informacje z Działu Nauki!!!

Do 15.02.2010 r. należy dostarczyć do Działu Nauki wnioski o finansowanie
badań własnych w 2010 r., zaopiniowane przez dyrektora instytutu. Formularz

Zbliża się termin składania raportów rocznych z realizacji projektów
finansowanych przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

W dniu 29.10.09 r. na stronach Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego
opublikowane zostały nowe zasady oceny parametrycznej jednostek naukowych.
Z uwagi na fakt, że już w przyszłym roku wydziały będą poddawane ocenie,
prosimy o wnikliwe zapoznanie się z treścią rozporządzenia. Odpowiednio
wcześnie podjęta analiza nowych kryteriow pozwoli lepiej przygotować się do
przyszłorocznej parametryzacji .

Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego przyznało dofinansowanie na
realizację 2 projektów własnych: dr Magdaleny Miotk-Mrozowskiej
i prof. dr hab. Zygmunta Babińskiego, oraz 5 projektów promotorskich:
prof. UKW dr hab. Sławomira Kaczmarka, prof. UKW dr hab. Barbary
Kieliszewskiej-Rokickiej, prof. UKW dr hab. Ewy Kubiak-Szymborskiej,
prof. UKW dr hab. Romana Lepperta i prof. dr hab. inż. Mariana
Żenkiewicza.

Stypendia w Wielkiej Brytanii
Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego ogłasza rekrutację na stanowiska
lektorów języka polskiego/specjalistów w dziedzinie literatury i kultury polskiej
w Wielkiej Brytanii:

• University of Manchester - termin nadsyłania wniosków – 26 marca 2010 roku
• University of Glasgow - termin nadsyłania wniosków – 17 marca 2010 roku
• University of Surrey - termin nadsyłania wniosków – 26 marca 2010 roku
Lektorzy zobowiązani są do podjęcia trzyletnich studiów doktoranckich/dwuletnich
II stopnia i przygotowania projektu badawczego według wytycznych poszczególnych
uniwersytetów. Program rozpoczyna się we wrześniu 2010 r.
Rozmowy kwalifikacyjne z wybranymi kandydatami odbędą się w kwietniu i maju 2010
Stypendysta otrzymuje stypendium strony brytyjskiej i ryczałt na pokrycie kosztów
zakwaterowania i pobytu z Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego w czasie
całego okresu studiów.
Wymagania dla kandydatów:

• kandydat jest obywatelem Polski (stałe miejsce zamieszkania w Polsce),
• posiada wyższe wykształcenie (kierunki humanistyczne, mile widziany dyplom
polonistyki lub anglistyki),

• legitymuje się świadectwem ukończenia studiów podyplomowych lub

doświadczeniem w zakresie nauczania języka polskiego jako obcego albo
ukończym kursem przygotowawczym organizowanym przez Ministerstwo Nauki
i Szkolnictwa Wyższego (oprócz kandydatów do stypendium University of
Surrey),

• ma zdany egzamin z języka angielskiego (IELTS lub TOEFL),
• dobrze zna zagadnienia związane z literaturą i kulturą polską,
• przedłoży projekt badawczy.
Kontakt:
Anna Stąsiek
anna.stasiek@mnisw.gov.pl
Departament Obsługi Programów Międzynarodowych i Uznawalności Wykształcenia

tel.: (22) 52 92 789

Wsparcie międzynarodowej mobilności
naukowców
Program "Wsparcie międzynarodowej mobilności naukowców" ma na celu wsparcie
udziału polskich naukowców w projektach realizowanych w zagranicznych ośrodkach
naukowych.
Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego w ramach programu przyznaje jednostce
naukowej środki finansowe na naukę przeznaczone na finansowanie zagranicznego
pobytu pracownika naukowego lub naukowo-dydaktycznego, który spełnia łącznie
następujące warunki:

• jest zatrudniony w jednostce naukowej,
• uzyskał stopień naukowy doktora w okresie nie dłuższym niż 7 lat przez
złożeniem wniosku o przyznanie środków finansowych na uczestnictwo
w programie,
• nie uczestniczył w okresie 2 lat przez złożeniem wniosku w realizowanym za
granicą i trwającym dłużej niż 6 miesięcy pobycie związanym z udziałem
w stażu, stypendium naukowym lub projekcie obejmującym badania naukowe lub
prace rozwojowe.
Środki finansowe są przyznawane w drodze konkursu ogłaszanego przez Ministra
Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Minister określa w ogłoszeniu o konkursie:

• dziedzinę lub dziedziny nauki, w ramach których mają być prowadzone badania
naukowe lub prace rozwojowe, w których wezmą udział uczestnicy programu,
• terytorium, na którym uczestnictwo w programie ma być realizowane,
• termin przyjmowania wniosków,
• termin rozpoczęcia zagranicznego pobytu uczestnika programu.

Wniosek składa kierownik jednostki naukowej, w której
zatrudniony jest kandydat na uczestnika programu. Środki
finansowe mogą być przyznane na okres od 6 do 36
miesięcy.
Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 7 maja
2008 r. w sprawie programu "Wsparcie międzynarodowej mobilności
naukowców" (Dz. U. Nr 84, poz. 510)
Więcej informacji

Międzynarodowy konkurs
Best of Biotech (Bob) 2010
Austria Wirtschaftsservice (jednostka sektora publicznego) ogłasza konkurs, którego
celem jest wyłonienie i nagrodzenie najciekawszych pomysłów i biznes planów na
biznes w sektorze life science. Jest on otwarty dla osób indywidualnych jak i dla
zespołów ze wszystkich krajów. W konkursie oceniany jest pomysł na biznes
i profesjonalny biznes plan w dziedzinie nauk przyrodniczych.
Kto może uczestniczyć?

• studenci,
• absolwenci,
• doświadczeni naukowcy,
• pozostałe kreatywne osoby, które myślą o przeistoczeniu ich innowacyjnego
i przyszłościowego pomysłu z zakresu nauk biologicznych na profesjonalny plan
biznesowy.

Nauki biologiczne obejmują następujący obszar:

• czerwoną biotechnologię (biofarmaceutyka dla ludzi i zwierząt),
• zieloną i niebieską biotechnologię (agrobiotechnologia i biotechnologia morska),
• białą biotechnologię (biotechnologia stosowana w procesach przemysłowych),
• technologię medyczną, medyczne mechanizmy,
• zastosowanie zasobowe i obsługowe nauk biologicznych (e.g. bioinformatyka).
Otwarcie konkursu: 1 lutego 2010
Więcej informacji można znaleźć na stronie: www.bestofbiotech.at

Młody wynalazca 2010 – konkurs
Eurobusiness-Haller, ogłosiła V edycję rokrocznego konkursu na rozwiązanie
innowacyjne opracowane przez młodych wynalazców. Do konkursu mogą przystąpić
osoby, które nie ukończyły 30 roku życia.
ir

Cel konkursu:

• wyróżnienie wynalazku opracowanego przez młodych twórców
• promocja kreatywności wśród młodzieży
Nagroda konkursu:

• Prezentacja zwycięskiego wynalazku na Światowych Targach Wynalazczości,

Badań Naukowych i Nowych Technik „ BRUSSELS INNOVA”, Bruksela 18-20
listopada 2010,

• prezentacja wynalazku na GIEŁDZIE WYNALAZKÓW, Warszawa, marzec
2011.

Główny organizator i sponsor nagrody konkursu: Eurobusiness-Haller
Zgłoszenia do udziału w konkursie prosimy nadsyłać do dnia 15 października 2010 na
adres organizatora konkursu:
EUROBUSINESS-HALLER
ul. Obroki 133, 40-833 Katowice
z dopiskiem "KONKURS 'MŁODY WYNALAZCA 2010'”
Dodatkowych informacji na temat konkursu udziela Pani
Dyrektor Edyty Wołczyk,
tel.: 032 355 38 01.
Zgłoszenie winno zawierać:

•
•
•
•
•
•

imiona i nazwiska, adresy wykonawców i ewentualnie opiekuna projektu
tytuł rozwiązania
opis rozwiązania, etap wdrożeniowy projektu
spodziewane efekty wdrożenia i ewentualne koszty wdrożeniowe
ewentualne nagrody, opinie
ewentualnie prototyp lub jego makieta.
Więcej informacji: www.haller.pl
Formularz zgłoszeniowy

NIE PRZEGAP TERMINU
→ Więcej

2010-02-15
Praktyki w Komisji Europejskiej – praktyki administracyjne
Pięciomiesięczne staże dla absolwentów uczelni wyższych oraz pracowników sektora
publicznego i prywatnego; Szczegóły
2010-02-15
BAYHOST – stypendia w Bawarii
Roczne stypendia dla absolwentów szkół wyższych, chcących kontynuowaćnaukę na
bawarskich uczelniach; Szczegóły
2010-02-15
Staże dla tłumaczy w Parlamencie Europejskim
Płatne i niepłatne staże dla tłumaczy pisemnych i ustnych w Parlamencie Europejskim
organizowane z myślą o kształceniu zawodowym młodych obywateli oraz popularyzacji
wiedzy na temat funkcjonowania tej instytucji; Szczegóły
2010-03-01
Międzynarodowy Fundusz Wyszehradzki – Małe granty
Program wspiera finansowo współpracę kulturalną, wymiany naukowe i badania,
edukację, wymiany młodzieżowe i współpracę transgraniczną; Szczegóły
2010-03-01
Wolontariat w Niemczech – Freunde der Erziehungskunst Rudolf Steiners e. V.
Roczny wolontariat w placówkach dla osób niepełnosprawnych na terenie Niemiec
adresowany do osób powyżej 18. roku życia; Szczegóły

WIADOMOŚCI
→Więcej

Nowe publikacje Krajowego Punktu
Kontaktowego
W dziale: "Publikacje" zostały zamieszczone dwa nowe foldery: „Program na Rzecz
Wspierania Polityki Dotyczącej Technologii Informacyjnych i Komunikacyjnych
CIP-ICT PSP – Projekty Pilotażowe typu A” oraz „Program na Rzecz Wspierania
Polityki Dotyczącej Technologii Informacyjnych i Komunikacyjnych CIP-ICT PSP –
Sieci Tematyczne”
Szczegółowe informacje

Wiadomości KPK "Granty Europejskie"
Lutowe wydanie „Grantów europejskich” do pobrania na stronie:
www.grantyeuropejskie.pl

Forum rekrutacyjne Careers in Europe
Careers in Europe Event to prestiżowe forum rekrutacyjne, w czasie którego
pracodawcy z całej Europy spotykają się na rozmowach rekrutacyjnych z najlepszymi
kandydatami. W tym roku spotkanie odbędzie się od 12 do 13 maja w Berlinie.
Careers in Europe to okazja do rozpoczęcia prestiżowej kariery w międzynarodowym
środowisku. Jeśli jesteś studentem ostatniego roku studiów, bądź absolwentem
z maksymalnie 5-letnim doświadczeniem zawodowym, prześlij swoje zgłoszenie
do 15 marca.
Szczegółowe informacje

KALENDARZ IMPREZ
→Więcej

23.02.2010
Brussels – High Level event on ICT for Energy Efficiency
Organizator: European Commission DG Information Society and Media ICT for
Sustainable Growth Unit
Więcej

10.03.2010
Wisła – ABC przygotowania wniosku w 7. PR. Skorzystaj z doświadczeń tych,
którym się udało!
Organizator: Regionalny Punkt Kontaktowy – Politechnika Śląska
Więcej

15.03.2010
Barcelona – e-Health 2010 Barcelona
Organizator: Co-organised by the forthcoming Spanish Presidency of the European
Union and by the European Commission
Więcej

