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Z inicjatywy Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego podjęto działania na rzecz integracji
akademickiego środowiska Bydgoszczy i stworzenia na bazie dotychczasowych Dni
Nauki nowego przedsięwzięcia, obejmującego swoim zasięgiem całe miasto i region,
Bydgoskiego Festiwalu Nauki.
W programie Bydgoskiego Festiwalu Nauki wyodrębniono dzień, w którym będą
prezentowane oferty poświęcone określonej kulturze. W najbliższej edycji
zapraszamy na Dzień Włoski (28 maja), organizowany we współpracy z Urzędem
Miasta Bydgoszczy.
Bydgoski Festiwal Nauki to zajęcia dla studentów, nauczycieli, dzieci w wieku
szkolnym, seniorów i najmłodszych. Obywać się będą imprezy integrujące, w których
będą mogły brać udział całe rodziny.
Serdecznie zapraszamy do odwiedzenia strony internetowej Bydgoskiego Festiwalu
Nauki: www.festiwal.ukw.edu.pl

Na stronie internetowej znajduje się szczegółowy program Festiwalu, w którym
wszystkie elementy są wyszczególnione według organizatora, ścieżki oraz dnia.
Zapisy on-line od 5 maja 2010 roku na
stronie:
www.festiwal.ukw.edu.pl
lub telefonicznie (dla grup) pod numerem:
52 341 91 08 ( w godzinach 11.00-13.00)

26 maja (środa) od godz. 16.00 serdecznie zapraszamy na Rybi Rynek
w Bydgoszczy, gdzie odbędzie się wielki koncert inauguracyjny Bydgoskiego Festiwalu
Nauki. W programie wiele atrakcji, koncerty, pokazy i mnóstwo niezapomnianych
emocji!
Poznamy Szalonego Naukowca, w rolę którego wcieli się słynny
Patenciarz – uczestnik polskiej edycji programu Mam Talent,
zobaczymy tresurę psów policyjnych oraz wspólnie powtórzmy
eksperyment Jana Śniadeckiego i spróbujemy wznieść balon
nagrzewany gorącym powietrzem. Dodatkowo tego dnia nie może
zabraknąć atrakcji dla dzieci i ich Mam, bo przecież tego dnia
będziemy obchodzić Dzień Matki.

28 maja zapraszamy na Dzień Włoski.
W ramach obchodów zostaną zorganizowane wykłady i warsztaty poświęcone
kulturze, historii Włoch. Dla dzieci przygotowaliśmy czytanie bajek włoskich,
swawole i pląsy z Pinokiem, warsztaty commedia dell'arte.
Od godz. 16.00 ze sceny zabrzmi włoska muzyka. Będzie można skosztować
wspaniałych dań kuchni włoskiej, które zapewni nam Stowarzyszenie Kucharzy Kujaw
i Pomorza. Dzięki Caffe Zetka odbędzie się pokaz parzenia i degustacja kawy.
Zapraszamy również na pokaz fechtunku historycznego oraz pokaz walk rzymskich.
Chętni będą mogli zapoznać się z uzbrojeniem legionisty, techniką walk, będą mogli
założyć rzymską zbroję - loricę oraz zobaczyć miecz - słynny gladius. Dobry humor
zapewni Kabaretowa Grupa Skromna. Natomiast dla miłośników motoryzacji mamy nie
lada gratkę - włoskie samochody sportowe Ferrari.

Praktyki u niemieckich deputowanych Międzynarodowe Stypendium Parlamentarne
Niemiecki Bundestag przyznaje stypendia, umożliwiające odbycie kilkumiesięcznej
praktyki w biurach niemieckich posłów. O fundusze mogą ubiegać się absolwenci szkół
wyższych, którzy nie ukończyli 30. roku życia.
Stypendium parlamentarne oferuje młodym ludziom z 25 krajów możliwość poznania
procesów podejmowania decyzji przez niemieckich polityków. Stypendyści odbywają
3,5 miesięczną praktykę w biurach deputowanych Bundestagu w Berlinie. Biorą udział
w seminariach, organizowanych przez niemieckie fundacje polityczne. Są objęci
programem naukowym, przygotowanym przez trzy berlińskie uniwersytety.
Kto może ubiegać się o fundusze:
O stypendium mogą starać się osoby, angażujące się w życie społeczne,
akademickie lub polityczne, spełniające następujące warunki:
ukończone studia wyższe
posiadanie polskiego obywatelstwa
bardzo dobra znajomość języka niemieckiego
wiek do 30. roku życia, w momencie rozpoczęcia programu stypendialnego
Miesięczne stypendium wynosi 450 euro. Program zapewnia stypendyście bezpłatne
zakwaterowanie lub dopłatę w wysokości 250 euro miesięcznie oraz zwrot kosztów
podróży. Ewentualne koszty leczenia również zostaną pokryte przez Bundestag.
Termin składania wniosków upływa 30 czerwca 2010 r.
Więcej informacji można znaleźć na stronie:
http://www.warschau.diplo.de/Vertretung/warschau/pl/Archiv/IPS__s__PL.html
http://www.bundestag.de/bundestag/europa_internationales/internat_austausch/ips
/info/polen.html
Kontakt
Ambasada Niemiec w Warszawie
ul. Dąbrowiecka 30
03-932 Warszawa
MA, PL
Tel.: +48 (22) 58 41 700
Fax: +48 (22) 58 41 739
Email: info@ambasadaniemiec.pl
http://www.ambasadaniemiec.pl

Informacje z Działu Nauki!!!

Wydziały dokonały już podziału dotacji na badania własne. Prosimy o uzupełnienie
kalkulacji wstępnych projektów oraz przypominamy zasady wykorzystania tych
środków:
Przyznana kwota jest kwotą „netto” – do wydania.
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.
Na wszelkie usługi składać zapotrzebowania na drukach pobranych ze
strony internetowej działu zaopatrzenia. 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 na badania własne”.
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. Można również
realizować zakup książek za pośrednictwem Biblioteki. W tym celu należy złożyć
zapotrzebowanie.
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.
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.
Sprzęt komputerowy i aparatura badawcza kupowane są w ramach
przetargu, prosimy zatem o jak najwcześniejsze składanie zamówień.

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 zleca dokonanie przelewu
przez kwesturę, po zaakceptowaniu wniosku przez prorektora.
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.
Koszty podróży samochodem rozliczane są do wysokości cen biletów. Na
rozliczenie kosztów podróży w ramach tzw. kilometrówki prorektor musi wyrazić
zgodę przed wyjazdem. Po uzyskaniu zgody należy podpisać umowę w dziale
transportu.
Część jednostek UKW otrzymała decyzje określające wysokość
na badania statutowe. Kwoty są obecnie rozdzielane między instytuty.

dotacji

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).

Stypendia doktoranckie w Nowej Zelandii
Międzynarodowe Nowozelandzkie Stypendia Doktoranckie to wsparcie finansowe
dla studentów z wybranych państw pragnących odbyć studia doktoranckie w Nowej
Zelandii.
W ramach stypendium studenci otrzymują:
czesne na trzyletnie studia doktoranckie
20 500 dolarów nowozelandzkich rocznie (1708,33) miesięcznie na pokrycie
kosztów utrzymania
maksymalnie 600 dolarów nowozelandzkich rocznie na pokrycie kosztów
ubezpieczenia zdrowotnego
2000 dolarów nowozelandzkich (na trzy lata) na pokrycie kosztów podróży
związanych z badaniami i uczestnictwem w konferencjach naukowych
800 dolarów nowozelandzkich (na trzy lata) na książki i publikacje naukowe
500 dolarów nowozelandzkich wypłacanych jednorazowo jako pomoc
na osiedlenie się dla studentów przybywających specjalnie do Nowej Zelandii.
Kwalifikujący się studenci:
posiadają status studenta
posiadają najwyższą średnią ze studiów ("A" lub odpowiednik)
spełniają wymagania stawiane przed kandydatami do studiów doktoranckich na
uniwersytecie w Nowej Zelandii
dostarczą Educational Credential Evaluation Certificate (ECE)
udowodnią, że kontaktowali się z odpowiednim wydziałem wybranej przez siebie
uczelni w celu przedyskutowania programu badań, zainteresowań naukowych
i odpowiedniego nadzoru
posiadają certyfikat potwierdzający biegła znajomość języka angielskiego
zdobyty na przestrzeni ostatnich dwóch lat przed zgłoszeniem.
Termin nadsyłana zgłoszeń: 15 lipca 2010.
Kontakt
Międzynarodowe Nowozelandzkie Stypendia Doktoranckie
Education New Zealand Trust
PO Box 10-500 Wellington, New Zealand 6143
Tel.: +64 4 472 0788, Fax: +64 4 471 2828
Email: scholarships@educationnz.org.nz
http://www.newzealandeducated.com/int/en/institutions_courses/scholarships/incoming/in
ternational_doctoral_research_scholarships

Współpraca dwustronna
Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego
Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego zaprasza do składania wniosków
o przyjęcie do Programu Wykonawczego z Białorusią, Ukrainą oraz Rosją na lata 20112013 oraz propozycji przedłużenia na rok 2011 projektów przyjętych do Programu
Wykonawczego.
UWAGA:
MNiSW informuje o możliwości pozyskania środków finansowych na realizację
projektów przyjętych do Programu Wykonawczego zgodnie z Rozporządzeniem
Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego w sprawie kryteriów i trybu przyznawania
oraz rozliczania środków finansowych na naukę przeznaczonych na finansowanie
współpracy naukowej z zagranicą 188 poz. 1346 z dnia 15 października 2007 roku)
Szczegółowe informacje:
Białoruś
Ukraina
Rosja

Termin składania wniosków upływa z dniem 31 czerwca 2010 roku.

Muzyka zaklęta w mebel.
Mebel
zaklęty
muzycznie.
Konkurs na projekt
MUZYCZNY MEBEL to wspólny projekt Filharmonii Wrocławskiej i firmy HOSTAL.
W ramach tego eklektycznego przedsięwzięcia został ogłoszony konkurs na
zaprojektowanie mebla użytkowego, który swoim wyglądem nawiązuje do instrumentu
muzycznego. Credo konkursu brzmi: Muzyka zaklęta w mebel. Mebel zaklęty
muzycznie.
Jedną z jego misji jest zgłębianie relacji między człowiekiem a otaczającymi go
przedmiotami martwymi, a także wpływu, jaki wytwory sztuki mają na ludzi (pragniemy
zwrócić uwagę odbiorcy na rolę sztuki w codziennym świecie).
Projekt zakłada syntezę dwóch różnych gałęzi sztuki: muzycznej i plastycznej,
zgodnie z tym założeniem więc forma proponowanego mebla ideą lub kształtem winna
nawiązywać do muzyki. Tego rodzaju mebel użytkowy pragniemy zaproponować ludziom
poszukującym nowej, niezwykłej ekspresji w codziennej egzystencji.
Ideą projektu jest ciekawe i niespotykane połączenie artystycznych (plastycznych)
rozwiązań zainspirowanych wizerunkiem instrumentów muzycznych lub wizją muzyki
w ogóle. Wedle założeń prezentacja przedmiotu będzie miała dla niego zawsze
niezwykle wielkie znaczenie i będzie wartością samą w sobie bez w względu na jego
umiejscowienie (wystawa, mieszkanie prywatne).
Konkurs MUZYCZNY MEBEL jest niewątpliwie wielkim wyzwaniem dla plastyków
i stawia wysokie wymagania dotyczące najwyższej jakości projektu a także
absolutnej
oryginalności.
Sekretariat Konkursu znajduje się
pod adresem:
Firma Hostal
ul. Legnicka 65
54-205 Wrocław
Termin składania prac upływa
31 maja 2010 roku.
Więcej informacji: www.filharmonia.wroclaw.pl

Konkurs PISM na najlepszy esej
dotyczący spraw międzynarodowych
Już po raz ósmy Polski Instytut Spraw Międzynarodowych organizuje konkurs dla
studentów na najlepszy esej dotyczący spraw międzynarodowych. W tym PISM czeka
na prace nt. "Polska w świecie do roku 2020 - szanse i wyzwania dla polskiej
polityki zagranicznej". Eseje można przesyłać do 20 maja. Autor najlepszego
otrzyma 3 tys. złotych.
Konkurs ma popularyzować problematykę spraw międzynarodowych wśród studentów
szkół wyższych. Eseje poświęcone sprawom międzynarodowym mogą zgłaszać wszyscy
studenci kształcący się zarówno na studiach licencjackich, jak i magisterskich,
w trybie dziennym, zaocznym i wieczorowym. Nie jest on przeznaczony jedynie dla
doktorantów ani słuchaczy studiów podyplomowych.
Jury konkursu wybierze autorów trzech najlepszych prac. Zdobywca pierwszego
miejsca otrzyma 3 tys. złotych, a osoby, które zajęły kolejne dwa miejsca
odpowiednio: 2 tys. i 1 tys. złotych.
Praca powinna obejmować trzy główne obszary polityki zagranicznej:
polityczny,
gospodarczy
i społeczno-kulturowy.
Zgodnie z regulaminem, komisja oceniająca będzie brała pod uwagę przede wszystkim
"klarowność i logikę wywodu oraz poprawność językową".
Eseje należy przesłać do 20 maja na adres poczty elektronicznej: konkurs@pism.pl.
Prace muszą być napisane w języku polskim i nie przekraczać 15 tys. znaków (ze
spacjami). Poza nimi zgłoszenie powinno zawierać dane osobowe autora, kierunek i rok
studiów oraz nazwę i adres uczelni.
Konkurs zostanie rozstrzygnięty 18 czerwca. Szczegółowe informacje na jego temat
wraz regulaminem są dostępne na stronie: www.pism.pl

NIE PRZEGAP TERMINU
→ Więcej

2010-05-15
Praktyki i wizyty studyjne w Parlamencie Europejskim
Płatne i niepłatne praktyki w Parlamencie Europejskim; ich celem jest uzupełnienie
kształcenia zawodowego młodych obywateli i pogłębienie zrozumienia zasad
funkcjonowania Parlamentu; Szczegóły
2010-05-24
Nagroda za badania porównawcze nad polityką kulturalną
Celem nagrody jest stymulacja badań akademickich w zakresie polityki kulturalnej.
Nagroda jest przyznawana za stosowane badania porównawcze nad polityką kulturalną;
Szczegóły
2010-06-01
Młodzież w Działaniu – Akcja 2: Wolontariat Europejski
Program skierowany do osób w wieku 18-30 lat, którzy chcą być wolontariuszami
w zagranicznej organizacji prowadzącej działalność niekomercyjną oraz do organizacji,
które są zainteresowane przyjęciem wolontariusza lub grupy wolontariuszy
z zagranicy na okres od 2 do 12 miesięcy; Szczegóły
2010-06-30
Akademicki Mistrz Innowacyjności – konkurs na najlepszą pracę magisterską
Konkurs na najlepszą pracę magisterską „Akademicki Mistrz Innowacyjności”
organizowany w ramach Klubu Innowacyjnych Przedsiębiorstw; Szczegóły
2010-06-30
Wolontariat w ochronie zabytków
Roczny wolontariat na rzecz ochrony zabytków w Niemczech dla osób w wieku 18-26
lat; Szczegóły
2010-07-19
Workcampy w Niemczech – Evangelische Jugend
Ekumeniczne workampy w Niemczech dla młodych ludzi między 17 a 26 rokiem życia,
którzy chcą brać udział w projektach ekologicznych, społecznych lub socjalnych;
Szczegóły

WIADOMOŚCI
→Więcej

Broszura „Ekoinnowacje w 7 krokach – mini
przewodnik dla beneficjentów”
Mini przewodnik został opracowany z myślą o polskich beneficjentach chcących
otrzymać dofinansowanie w ramach projektów pilotażowych i powielania rynkowego w
dziedzinie ekoinnowacji w Programie na rzecz Przedsiębiorczości i Innowacji (CIP
EIP) 2007-2013. Zawiera on podstawowe informacje oraz praktyczne wskazówki na
temat zasad uczestnictwa, zasad finansowych, składania wniosku, a także
problematyki praw własności intelektualnej.
Szczegółowe informacje

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

German-Polish Workshop for ICT
Research and Innovation
Ambasada Niemiec w Warszawie serdecznie zaprasza na warsztaty German-Polish
Workshop for ICT Research and Innovation na Politechnice Warszawskiej, w dniu
31 maja 2010 roku ( w godzinach 10.00 – 17.00).
Celem tego przedsięwzięcia, wspieranego przez Federalne Ministerstwo Oświaty
i Badań Naukowych, jest wzmocnienie wymiany doświadczeń między naukowcami
obydwu krajów, utorowanie drogi do nowych form kooperacji i zachęcenie do
podejmowania wspólnych projektów w dziedzinie technologii informacyjnokomunikacyjnych. W ramach warsztatów podjęte zostaną następujące tematy:
internet przyszłości, fotonika, zarządzanie informacjami.
Szczegółowe informacje

KALENDARZ IMPREZ
→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

28.06.2010
Poznań – IV Krajowa Konferencja Nanotechnologii NANO 2010
Organizator: Wydział Fizyki Technicznej Politechniki Poznańskiej, Instytut Fizyki
Molekularnej Polskiej Akademii Nauk, Wydział Fizyki Uniwersytetu im. Adama
Mickiewicza
Więcej

