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Bydgoski Festiwal Nauki
26-28 maja 2010

Bydgoskie uczelnie podjęły decyzję o zjednoczeniu sił. W tym roku
zamiast kilku mniejszych imprez odbędzie się jeden
Bydgoski Festiwal Nauki
Już od 2004 roku Uniwersytet Kazimierza Wielkiego organizuje Dni Nauki dla
mieszkańców Bydgoszczy i nie tylko. Z kolejnymi edycjami rozrasta się liczba osób
uczestniczących w festiwalowych warsztatach, koncertach i wykładach, zaczynając od
kilkuset osób w pierwszej edycji, a kończąc na imponującej frekwencji ośmiu tysięcy
bydgoszczan w zeszłorocznym wydaniu Dni Nauki.
W tym roku uczelnie bydgoskie połączyły swoje siły w organizacji festiwalu aby
naukowe święto odbyło się z jeszcze większym rozmachem oraz zaangażowaniem.
Zarówno Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy jak i Wyższa Szkoła Gospodarki
postanowiły pozytywnie wesprzeć nową ideę. Dzięki temu Bydgoszcz będzie miała
jeszcze większą imprezę, którą postanowiono nazwać Bydgoskim Festiwalem Nauki.
Każde większe miasto akademickie organizuje taki festiwal i Bydgoszcz również
zamierza iść w tym kierunku.
Już teraz zalecamy zarezerwowanie 26-28 maja na wyśmienitą ucztę kulturalną oraz
dokładne śledzenie strony internetowej Bydgoskiego Festiwalu Nauki, gdzie niedługo
pojawi się festiwalowy program:
www.festiwal.ukw.edu.pl

Integracyjne Dni Studentów Europy
„Jedność Europy w różnorodności jej kultur”
Integracyjne Dni Studentów Europy jest to projekt przygotowany przez Zakład
Geografii Turystyki Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy oraz Biuro
Współpracy Międzynarodowej UKW pod kierunkiem dr Marii Dombrowicz. Celem tego
projektu jest integracja środowisk studenckich reprezentujących różne narodowości
i kultury w Europie pod nazwą „Jedność Europy w Różnorodności Jej Kultur” - hasła
Komisji Europejskiej, propagującej idee wzajemnego poznawania i poszanowania
odrębności dziedzictwa kulturowego Europy.
W tym roku w dniach 21-26 03. 2010r. studenci kierunku „Turystyka i rekreacja”
wzięli udział w trzeciej edycji Integracyjnych Dni Studentów Europy, które odbyły
się na Słowacji w miejscowościach: Bańska Bystrzyca i Nitra.
Na Uniwersytecie Mateja Bela w Bańskiej Bystrzycy i na Uniwersytecie im.
Konstantyna Filozofa w Nitrze na spotkaniu ze studentami i z władzami tych Uczelni
oraz na spotkaniu z władzami samorządu lokalnego, studenci zaprezentowali region
kujawsko – pomorski, Uniwersytet Kazimierza Wielkiego oraz miasto Bydgoszcz.
Prowadzone były również rozmowy z władzami Uniwersytetów dotyczące wspólnej
wymiany studentów w ramach programu „Erasmus”. Studenci uczestniczyli w poznaniu
dziedzictwa kulturowego Słowacji, odwiedzając: Bańską Bystrzycę, Bojnice, Siliac,
Cieplice i Nitrę, miejscowości o znaczących walorach kulturowych tego kraju.
Honorowy Patronat nad projektem objął Marszałek Województwa KujawskoPomorskiego.
Program
jest
współfinansowany
Marszałkowskiego
Województwa
w ramach współpracy międzynarodowej.

ze
środków
Kujawsko
–

Urzędu
Pomorskiego

Program stypendialny Bogliasco

Stypendia dla osób zajmujących się twórczością lub prowadzących badania naukowe
w ramach następujących dziedzin: archeologia, architektura, filologia klasyczna,
taniec, film lub video, historia, architektura krajobrazu, literatura, muzyka,
filozofia, teatr, sztuka wizualna. Stypendia są przyznawane bez względu na
narodowość.
Każdego roku fundacja oferuje stypendia około 50 osobom. Podania rozpatrywane są
dwa razy do roku. Szansę na stypendium maja osoby łączące pracę twórczą
z działalnością naukowcze w takich dziedzinach jak historia sztuki, muzykologia,
krytyka filmowa itp., jak również taniec, muzyka i teatr (jednakże centrum nie
posiada sali prób). Podczas pobytu w centrum stypendyści oraz osoby im towarzyszące
otrzymują zakwaterowanie i wyżywienie. Pobyt w centrum może trwać od miesiąca
(31-32 dni) do połowy semestru (48 dni).
Osoby ubiegające się o stypendium:
Powinny wykazać się osiągnięciami w swojej dziedzinie, odpowiednimi do wieku
i doświadczenia
Powinny nadesłać opis projektu, nad którym zamierzają pracować podczas
pobytu w centrum.
Terminy zgłoszeń:
1 maja 2010 - na semestr zimowo-wiosenny, który zaczyna się w lutym 2011 r.
Więcej informacji: http://liguriastudycenter.org
Kontakt
Fundacja Bogliasco
Via Aurelia 4
IT-16031 Bogliasco
Email: info@bfge.org
http://liguriastudycenter.org

Konkurs BioIDEA
10 tysięcy euro na rozwinięcie własnego projektu innowacyjnego w branży nauk
przyrodniczych czeka na laureata konkursu "BioIDEA". Konkurs wyłoni najlepsze
pomysły na badania naukowe, wynalazki, innowacyjne pomysły. Zgłoszenia można
przesyłać do 30 kwietnia.
W konkursie mogą wziąć udział doktorzy lub studenci studiów doktoranckich oraz
magisterskich z kierunków takich jak:
biotechnologia,
chemia,
biologia,
medycyna,
farmacja
i innych nauk przyrodniczych.
Konkurs ma wyłonić najlepszy pomysł związany z badaniami naukowymi, wynalazkami,
innowacyjnymi pomysłami, produktami i inicjatywami dotyczącymi branży nauk
przyrodniczych - life science - który może dysponować potencjałem komercyjnym.
Jedna osoba może przesłać dowolną ilość zgłoszeń.
Zwycięzca otrzyma 10 tysięcy euro w formie umowy preinkubacyjnej, która umożliwi
zrealizowanie projektu.
Osoby, które chcą wziąć udział w konkursie powinny wypełnić formularz zgłoszeniowy,
dostępny na stronie: http://www.jciventure.pl/bioidea/index.php. Rozstrzygniecie
nastąpi po 15 maja 2010 r. Nagrody zostaną rozdane jesienią 2010 r.

Informacje z Działu Nauki!!!

Uczelnia otrzymała dotację na badania własne w wysokości nieco wyższej niż w
zeszłym roku. Komisja Senacka ds. Nauki dokonała podziału kwoty między 4
wydziały i obecnie komisje wydziałowe przygotowują listy projektów
zakwalifikowanych do finansowania, które zostaną przedłożone Prorektorowi ds.
Nauki i Współpracy z Zagranicą. Wydział Pedagogiki i Psychologii dokonał już
podziału swojej kwoty, przekazał również do Działu Nauki uaktualnione
kalkulacje projektów.

Część jednostek UKW otrzymała decyzje określające wysokość dotacji na
badania statutowe. Kwoty są obecnie rozdzielane między instytuty.

31 marca minął termin składania raportów rocznych z realizacji projektów
finansowanych przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

Do 31 maja należy dostarczyć do Działu Nauki do sprawdzenia wnioski o granty
aparaturowe, a do 30 czerwca – wnioski o inne granty Ministerstwa Nauki
i Szkolnictwa Wyższego (własne, promotorskie, habilitacyjne).

Polska-Izrael
program wymiany studentów
Studenci mogą ubiegać się o stypendium na trzymiesięczny pobyt na jednym
z uniwersytetów w Izraelu.
Studenci studiują w szkole The School for Overseas Students. Program szkoły
skierowany jest do studentów angielskojęzycznych, a studia odbywają się na poziomie
licencjackim (undergraduate program). Szczegółowy program studiów dostępny jest
na stronie: http://www.telavivuniv.org
Jednocześnie
hebrajskiego.

studenci

uczęszczają
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obowiązkowy,
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Kto może ubiegać się o stypendium:
Projekt skierowany jest do studentów dziennych, wieczorowych oraz zaocznych,
mających obywatelstwo polskie, którzy ukończyli co najmniej pierwszy rok studiów
licencjackich. Studenci będący na piątym roku, mogą starać się o udział w projekcie.
Od kandydatów wymagana jest znajomość języka angielskiego, zainteresowanie
dialogiem polsko-izraelskim oraz gotowość do współpracy z Muzeum Historii Żydów
Polskich po powrocie do Polski.
Wyjazd stypendysty zaplanowany jest na okres: październik 2010 - styczeń 2011
Termin składania wniosków: 3 maja 2010 r.
Więcej o programie na stronie:
http://www.jewishmuseum.org.pl/articles.php?miId=321&lang=pl
Dodatkowych informacji udziela pani Kamila Dąbrowska:
kdabrowska@jewishmuseum.org.pl
Kontakt
Muzeum Historii Żydów Polskich
ul. Warecka 4/6
00-040 Warszawa
MA, PL
Tel.: +48 22 833 00 21
Fax: +48 22 832 20 43
http://cms.jewishmuseum.org.pl/start.html

Nowe konkursy w Programie Szczegółowym
LUDZIE
17 marca zostały ogłoszone nowe konkursy w Programie Szczegółowym LUDZIE
7. Programu Ramowego UE adresowane do doświadczonych indywidualnych
naukowców:

• Marie Curie Intra-European Fellowships

Więcej informacji

Czemu to służy?
Jest to indywidualny projekt badawczo-szkoleniowy umożliwiający doświadczonym
naukowcom uzyskanie nowych umiejętności i kompetencji. Realizacja projektu powinna
prowadzić do samodzielności badawczej i ułatwić (lub wzmocnić) kwalifikacje badacza
jako lidera zespołu.

• Marie Curie International Outgoing Fellowships

Więcej informacji

Czemu to służy?
Projekt jest skierowany do doświadczonych naukowców zainteresowanych
wzmocnieniem międzynarodowego wymiaru swojej kariery naukowej poprzez
prowadzenie badań w uznanych, pozaeuropejskich instytucjach badawczych.

• Marie Curie International Incoming Fellowships
Więcej informacji
Czemu to służy?
Jest to możliwość zatrudnienia doświadczonego pracownika naukowego pracującego w
kraju trzecim, na okres od 1 do 2 lat, celem realizacji wspólnego przedsięwzięcia
badawczego, najlepiej bazującego na transferze nowej wiedzy/technologii z kraju
trzeciego do Europy.
Termin zamknięcia konkursów to 17 sierpnia 2010, godzina 17:00 czasu lokalnego
w Brukseli.
Dokumenty niezbędne do przygotowania wniosku projektowego oraz linki do systemu
elektronicznej aplikacji EPSS na stronach konkursów w serwisie CORDIS:
Dokumenty
18 maja 2010 Krajowy Punkt Kontaktowy organizuje szkolenie dotyczące możliwości
rozwoju kariery indywidualnego naukowca w ramach Programu Szczegółowego LUDZIE
oraz przygotowania wniosków projektowych w odpowiedzi na otwarte konkursy.

Konkurs na esej w języku polskim
w zakresie spraw międzynarodowych
Polski Instytut Spraw Międzynarodowych ogłasza VIII edycję konkursu dla
studentów szkół wyższych na esej w języku polskim w zakresie spraw
międzynarodowych.
W konkursie mogą wziąć udział wszyscy studenci kształcący się zarówno na studiach
licencjackich, jak i magisterskich, w trybie dziennym, zaocznym i wieczorowym.
W konkursie nie mogą brać udziału studenci studiów doktoranckich i podyplomowych.
Temat eseju tegorocznej edycji konkursu:
„POLSKA W ŚWIECIE DO ROKU 2020 – SZANSE I WYZWANIA DLA POLSKIEJ
POLITYKI ZAGRANICZNEJ”.
Eseje o objętości do 15 tys. znaków i spacji należy nadsyłać na adres konkurs@pism.pl
w terminie do 20 maja 2010 r.
Ponadto zgłoszenie musi zawierać następujące dane:
Imię i nazwisko autora eseju,
Kierunek, rok studiów, nazwę i adres uczelni autora,
Adres kontaktowy, numer telefonu i adres poczty elektronicznej autora,
2 klauzule – szczegóły na www.pism.pl
Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi 18 czerwca 2010 r.
Nagrody
I miejsce – 3000 zł
II miejsce – 2000 zł
III miejsce – 1000 zł
Więcej informacji na stronie www.pism.pl

Kolejne konkursy ogłoszone w ramach PO KL
w naszym regionie
Pierwszy kwartał 2010 r. obfituje w ogłaszanie nowych konkursów w ramach
priorytetów regionalnych Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Stąd chcąc wyjść
na przeciw Państwa oczekiwaniom zapraszamy serdecznie do korzystania z działań
oferowanych przez nasz Ośrodek m.in. z indywidualnego doradztwa lub warsztatów
tematycznych.
Celem spotkań może być omówienie zasad aplikowania o środki z Europejskiego
Funduszu Społecznego, w ramach obecnie ogłoszonych konkursów, czy też analiza
elementów wniosku o dofinansowanie projektu, jak również możliwość skonsultowania
własnych pomysłów na projekt, ewentualnie już przygotowanego wniosku itp.
OBECNIE TRWAJĄCE KONKURSY - Urząd Marszałkowski w Toruniu:
Poddziałanie 8.1.2 "Wsparcie procesów adaptacyjnych i modernizacyjnych
w regionie": 1 konkurs nr 6/POKL/8.1.2/2010 - do 20 kwietnia 2010 r.; 2
konkurs nr 7/POKL/8.1.2/2010 - otwarty od 25 marca 2010 do wyczerpania
określonego limitu środków lub zawieszenia konkursu.
Działanie 9.2 "Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego" konkurs nr 3/POKL/9.2/2010 - od 1 marca 2010 do wyczerpania określonego
limitu środków lub zawieszenia konkursu.
Osoby zainteresowane prosimy o wysłanie zgłoszenia mailem na adres:
informacja@pte.bydgoszcz.pl lub kontakt telefoniczny pod nr (052) 3226720.
W zgłoszeniu internetowym prosimy o podanie imienia i nazwiska uczestnika spotkania,
nazwy reprezentowanej instytucji oraz numeru telefonu do kontaktu.
UWAGA! Proszę w zgłoszeniu dopisać informacje o interesującym Państwa
konkursie, wystarczy podać numer działania/poddziałnia.
Więcej informacji

NIE PRZEGAP TERMINU
→ Więcej

2010-04-29
Prawo Podstawowe i Obywatelstwo 2009/2010
Organizacje pozarządowe, administracja rządowa i samorządowa oraz szkoły wyższe
mogą starać się o środki finansowe na realizację projektów z zakresu m.in. zwalczania
rasizmu, ksenofobii i antysemityzmu oraz ochrony praw dziecka; Szczegóły
2010-04-30
Stypendia konferencyjne
Stypendia na dofinansowanie udziału w międzynarodowych kongresach, sympozjach i
konferencjach naukowych dla pracowników lub doktorantów w szkołach wyższych lub
instytucjach badawczych; Szczegóły
2010-04-30
Tandemowy letni kurs językowy (niemiecki)
Kurs języka niemieckiego przeznaczony dla studentów młodszych lat studiów
posiadających podstawową znajomość języka niemieckiego; Szczegóły
2010-04-30
Praktyki w biurze Europejskiego Rzecznika Praw Obywatelskich
Praktyki umożliwiające absolwentom uczelni wyższych uzupełnienie
i umiejętności zdobytych podczas studiów; Szczegóły

wiedzy

2010-04-30
Grenzgänger – stypendium Fundacji Roberta Boscha
Dofinansowanie dla osób mówiących biegle po niemiecku na badania w krajach Europy
Środkowowschodniej; Szczegóły
2010-05-01
Praktyki w Radzie Unii Europejskiej
Kilkumiesięczne praktyki – płatne i niepłatne – w Sekretariacie Generalnym Rady Unii
Europejskiej dla studentów, absolwentów oraz pracowników sektora publicznego
i prywatnego; Szczegóły

WIADOMOŚCI
→Więcej

Prezentacje dotyczące zagadnień finansowych
Na stronie ”Finanse i prawo” zostały zamieszczone prezentacje ze szkolenia
Krajowych Punktów Kontaktowych, które odbyło się w dniach 10-11 lutego 2010 roku
w Brukseli.
Szczegółowe informacje

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

Przypominamy o konkursie w ramach BFN
Studenckie Naukowe Koło Młodych Pedagogów przy Katedrze Pedagogiki Ogólnej
i Porównawczej Uniwersytetu Kazimierza w Bydgoszczy oraz Akademicka
Przestrzeń Kulturalna przy Wyższej Szkole Gospodarki w Bydgoszczy zapraszają
do udziału w konkursie fotograficznym „Moje miejsca znaczące w akademickiej
przestrzeni".
Zdjęcia na konkurs (maksymalnie trzy fotografie własnego autorstwa) należy
przesyłać w formie pliku JPG, którego wielkość nie może przekraczać 10 megabajtów
i nie może być mniejsza niż 2 megabajty, na adres kmp.ukw@gmail.com
w nieprzekraczalnym terminie do 15 kwietnia 2010 roku.
Szczegółowe informacje

KALENDARZ IMPREZ
→Więcej

22.04.2010
Prague – 8th Eastern European e/Gov Days: Changing Concepts and eGovernment
as a Service
Organizator: Jointly organised by: Forum eGovernment / OCG -Austrian Computer
Society, Vienna (AT) and EPMA/Vysocian Region (CZ) with partners, will run under
the auspices of the Czech Prime Minister Jan Fischer and in a partnership of the
Municipality of Prague
Więcej

19.05.2010
Łódź – BioForum 2010 – Central European Business Forum of Biotechnology and
Innovative BioEconomy
Organizator: Bio-Tech Consulting Ltd.
Więcej

19-21.05.2010
III International Interdisciplinary Technical Conference of Young Scientists
InterTech 2010
Organizator: środowisko doktorantów Politechniki Poznańskiej we współpracy
z władzami Uczelni oraz Uczelnianym Samorządem Doktorantów.
Więcej

25.05.2010
Amsterdam – World Congress on Information Technology 2010
Organizator: the congress is hosted by ICT~Office, representing the Dutch ICT
Industry, and co-hosted by the Ministry of Economic Affairs and the City of
Amsterdam.
Więcej

