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KONKURS PROREKTORA
NA REALIZACJĘ UMÓW MIĘDZYUCZELNIANYCH

Prorektor ds. Nauki i Współpracy z Zagranicą, prof. Dr Janusz Ostoja-Zagórski
ogłasza konkurs na opracowanie projektu realizowanego w ramach umowy
o współpracy międzyuczelnianej na poziomie międzynarodowym.
1. Projekt wymaga uzgodnienia z uczelnią partnerską następujących
zagadnień:
czas trwania projektu,
charakter współpracy,
tematyka,
przewidywane rezultaty,
harmonogram działań,
kosztorys.
2. Zakres działań, np:
opracowanie wniosku do projektu międzynarodowego (m.in. 7
Program Ramowy, Leonardo da Vinci, program CEEPUS, kurs
intensywny w ramach LLP, itp.);
organizacja wspólnego seminarium/warsztatów/konferencji;
wydanie wspólnej publikacji/opracowania/broszury;
inne formy współpracy międzynarodowej.
3. Dofinansowanie ze strony Prorektora może wynieść do 5 tys. PLN.
Projekt wymaga akceptacji merytorycznej dyrektora instytutu/kierownika
katedry oraz dziekana właściwego wydziału.
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4. Harmonogram konkursu:
30 października 2010 – termin przygotowania zgłoszeń;
10 listopada 2010 – termin rozstrzygnięcia konkursu;
30 września 2011 – ostateczny termin rozliczenia finansowego i
merytorycznego.
Kontakt:
Aniela Bekier-Jasińska
Kierownik Biura Współpracy Międzynarodowej UKW
ul. Chodkiewicza 30
85-064 Bydgoszcz
Tel. 52 341 9107
Email: aniela@ukw.edu.pl
Formularz do pobrania na stronie: www.bwm.ukw.edu.pl

KURSY JĘZYKA ANGIELSKIEGO DLA PRACOWNIKÓW UKW

Prorektor ds. Nauki i Współpracy z Zagranicą oraz Sekcja Kursów Języków
Obcych informują, że rozpoczął się kolejny nabór na kursy języka angielskiego
dla pracowników naukowo-dydaktycznych Uczelni.
W roku akademickim 2010/2011 Prorektor dofinansuje dwa rodzaje kursów:
Kurs standardowy
Koszt kursu dla grup średniozaawansowanych oraz zaawansowanych wynosi 500
zł za 80 jednostek lekcyjnych. Zajęcia odbywać się będą dwa razy w tygodniu
po 1,5 godz. po godzinie 15.00.
Kurs specjalistyczny: Academic writing & Academic presenations
Kurs dla osób ze znajmością języka angielskiego na poziomie B2 odbywać się
będzie co 2 tygodnie (po 3 godz. lekcyjne) w okresie od listopada do stycznia
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(kurs Academic writing) i od marca do maja (kurs Academic presentations). Koszt
kursu wynosi 250 zł za 30 godzin lekcyjnych.
Główne cele kursu:
o

o

o
o
o

opanowanie języka angielskiego związanego z edycją tekstów naukowych
/prezentacji;
rozróżnienie typów esejów/prezentacji i umiejętność zastosowania
odpowiednich wzorców;
praktyczna nauka edycji tekstów naukowych/ prezentacji;
nauka korekty i edycji przy użyciu różnych edytorów tekstów ;
korzystanie z Internetu w celu przygotowania tekstów naukowych/
prezentacji.

Zasady dofinansowania
Pracownicy naukowo-dydaktyczni i dydaktyczni uczestniczący w oferowanych
kursach mogą otrzymać dofinansowanie z puli Pana Prorektora ds. Nauki i
Współpracy z Zagranicą – prof. Janusza Ostoja-Zagórskiego w wysokości 200
zł i 100 zł dla kursu specjalistycznego.
Warunkiem jest zaliczenie egzaminu końcowego oraz złożenie w Biurze
Współpracy Międzynarodowej:
o

o

o

deklaracji opracowania i prowadzenia kursu/przedmiotu w języku
angielskim dla studentów przyjeżdżających na UKW w ramach
Programu LLP-Erasmus
lub/i
propozycji wniosku na projekt międzynarodowy w ramach programów
edukacyjnych takich jak: Leonardo da Vinci – Projekt Partnerski,
LLP-Erasmus – kurs intensywny, Funduszu StypendialnoSzkoleniowego itp.
lub/i
propozycji wniosku na projekt międzynarodowy w ramach programów
badawczych takich jak: 7 Program Ramowy UE, Projekty
Międzynarodowe Współfinansowane/Niewspółfinansowane.

Zgłoszenia w formie elektronicznej lub telefonicznie należy przesyłać do p.
Renaty Sztuby na adres: marzmari@ukw.edu.pl, tel.52 340 16 87
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WIZYTA GOŚCI Z CHIN NA UKW
W dniach 26-31 sierpnia 2010 r. Uniwersytet Kazimierza Wielkiego gościł chińską
delegację z Tianjin International Cultural Institute. Prowadzono rozmowy na
temat przyszłej współpracy i omawiano możliwości studiowania studentów z Chin
na bydgoskim uniwersytecie. Dyskusja, podczas której zaprezentowano gościom
ofertę poszczególnych wydziałów UKW, zakończyła się podpisaniem listu
intencyjnego.
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UMOWA Z UNIWERYSTETEM W NANCY 2

7-9 września 2010 na Uniwersytecie Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy odbyła
się międzynarodowa konferencja pt.The Right to Believe: Perspectives in

Religious Epistemology/Prawo do wiary: perspektywy epistemologii religijnej.
zorganizowana przez Instytut Filozofii UKW.
W trakcie konferencji podpisana została umowa o współpracy akademickiej
pomiędzy Uniwersytetem Kazimierza Wielkiego reprezentowanym przez Rektora
prof. dra hab. Józefa Kubika a Uniwersytetem w Nancy 2 (Francja),
reprezentowanym przez Rektora Francois Le Poultier. Umowa dotyczy wzajemnej
wymiany studentów, kadry naukowo-dydaktycznej oraz wspólnego działania w
dziedzinie nauki, kultury i edukacji.

NOWA OFERTA STYPENDIALNA DAAD NA LATA 2011/2012

DAAD – Niemiecka Centrala Wymiany Akademickiej to stowarzyszenie szkół
wyższych

i

związków

studenckich,

którego

głównym

zadaniem

jest

reprezentowanie niemieckich uczelni za granicą i wspieranie międzynarodowej
wymiany studenckiej.
Jest już gotowa nowa oferta stypendialna dla Polaków w roku akademickim
2011/2012.
Więcej informacji na stronie DAAD Polska: www.daad.pl
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PRZEWODNIK EASE DLA REDAKTORÓW ARTYKUŁÓW
W JĘZYKU ANGIELSKIM
Na stronie internetowej Europejskiego Stowarzyszenia Redaktorów Naukowych
(EASE) ukazało się polskie tłumaczenie EASE Guidelines for Authors and
Translators of Scientific Articles to be Published in English. Jest to zbiór
niezwykle przydatnych wskazówek opracowany, by pomóc autorom i tłumaczom w
spełnieniu wymagań renomowanych czasopism naukowych.
Przewodnik dostępny jest w postaci plików PDF już w 11 językach i nadal powstają
nowe wersje, przy czym Rada EASE zastrzega, że tylko wersja angielska jest w
pełni zweryfikowana przez Stowarzyszenie.
http://www.ease.org.uk/guidelines/index.shtml

Europejskie Stowarzyszenie Redaktorów Naukowych jest niedochodową organizacją
skupiającą ludzi zainteresowanych

redagowaniem

tekstów

naukowych

oraz

komunikacją naukową, czyli szeroko pojętym porozumiewaniem się w nauce. EASE
pomaga swoim członkom nadążać za zmianami w bardzo szybko rozwijającym się
piśmiennictwie naukowym, a także doskonalić swoje umiejętności zawodowe, poprzez:
forum dyskusyjne oraz liczne seminaria, konferencje i warsztaty.
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STYPENDIUM Z OCHRONY ŚRODOWISKA W NIEMCZECH

Niemiecka Fundacja Federalna Środowisko (Deutsche Bundesstiftung Umwelt)
– największa europejska fundacja działająca na polu ochrony środowiska, we
współpracy ze swoim polskim partnerem: Stowarzyszeniem Środowisko dla
Środowiska, oferuje stypendia dla absolwentów polskich uczelni wszystkich
kierunków studiów związanych z tematyką ochrony i zarządzania środowiskiem,
ochrony przyrody, zrównoważonego rozwoju i edukacji ekologicznej.
Stypendium umożliwia odbycie stażu w Niemczech (trwającego 6-12 m-cy) na
uniwersytetach, w przedsiębiorstwach, instytucjach badawczych, urzędach,
organizacjach pozarządowych itp. Miejsce praktyki wybiera Fundacja.
Staż rozpoczyna się 11 marca 2011.

O stypendia mogą ubiegać się
osoby, które:
1) posiadają

tytuł

magistra

polskiej uczelni,
2) uzyskały dyplom ukończenia studiów nie wcześniej niż w ciągu ostatnich 3 lat,
3) nie ukończyły 30 roku życia,
4) są na stałe zameldowane w Polsce.

Stypendium wynosi 1060 euro miesięcznie. Kwota jest wolna od podatku.
Fundacja zapewnia także ubezpieczenie w Niemczech.
Termin składania wniosków: 4 października 2010.
Więcej informacji na stronach:
www.dbu.de, www.sds.org.pl
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EUROPEJSKI DZIEŃ JĘZYKÓW - WARSZAWA 24-27 września

Europejski Dzień Języków został ustanowiony przez Radę Europy już w 2001 r.
Oficjalnie święto przypada 26 września i służy promocji nauki języków obcych
oraz bogactwa kulturalnego Europy. Hasło tegorocznego Europejskiego Dnia
Języków: Języki integrują nawiązuje do obchodów Europejskiego Roku Walki z
Ubóstwem i Wykluczeniem Społecznym.
Impreza rozpoczyna w piątek 24 września serią warsztatów i lekcji pokazowych
dotyczących

nauki

języków

obcych.

Dla

kinomanów

organizatorzy

EDJ

przygotowali przegląd filmów z różnych zakątków Europy. W sobotę 25 września
pasjonaci nauki języków będą rozwiązywać zagadki językowe, uczestnicząc w
grze miejskiej rozgrywanej na terenie Warszawy.

Kulminacyjnym

punktem

programu

będą obchody

EDJ

na Uniwersytecie

Warszawskim 27 września. Tego dnia w Bibliotece Uniwersytetu Warszawskiego
odbędzie się konferencja Komunikacja międzykulturowa: Języki integrują.
Zgromadzi ona międzynarodową grupę specjalistów zajmujących się zagadnieniem
wielojęzyczności,

a

wszyscy

zainteresowani

będą

mogli

wziąć

udział

w warsztatach metodycznych i lekcjach pokazowych języków obcych, w tym
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również języków egzotycznych takich jak japoński i chiński. Odbędą się również
zajęcia z języka migowego i języka polskiego jako obcego. Wystąpią również
międzynarodowe grupy muzyczne, taneczne i teatralne.
Wstęp na wszystkie wydarzenia jest bezpłatny ― część wydarzeń wymaga
wcześniejszej rejestracji on-line. Szczegółowe informacje na temat obchodów
EDJ w Warszawie znajdują się na stronie www.edj.waw.pl. Na internautów czeka
również konkurs z atrakcyjnymi nagrodami ― wystarczy nagrać ciekawy film
telefonem komórkowym – szczegóły już wkrótce znajdą się na stronie www.

KONFERENCJA NAUKOWA NA UNIWERSYTECIE W
WILNIE - KOMUNIKAT

Wydział Komunikacji Uniwersytetu Wileńskiego organizuje w dniach 16-18
czerwca 2011 międzynarodową konferencję naukową pt.
Komunikacja

i

techniki

informacyjne

w

społeczeństwie

sieciowym:

doświadczenia i diagnozy”.
Będzie ona poświęcona zagadnieniom związanym z przemianami zachodzącymi w
społeczeństwach

pod

wpływem

technik

cyfrowych

i

globalnej

sieci

internetowej.
Prezentacje powinny dotyczyć jednego z bloków tematycznych:
- wpływ technik cyfrowych i sieci na naukę, proces uczenia oraz
tradycyjną strukturę społeczeństwa;
- metanaukowe aspekty transformacji przemysłowego społeczeństwa
w erze globalnej sieci;
- przenikalność modeli informacyjnych i komunikacyjnych;
- wolność słowa, odpowiedzialność i etyka w komunikacji społecznej;
- rozwój nauk o komunikacji i informacji.
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Przedstawiane tematy powinny być istotne dla danej dziedziny, atrakcyjne
dla słuchaczy oraz charakteryzować się ciekawym podejściem do problemu
i

stanowić

dobre

podłoże

dla

dyskusji.

Odczyty

zostaną

następnie

opublikowane w uniwersyteckim piśmie naukowym.
Tematy prezentacji należy rejestrować do 30 listopada br., pod następującym
adresem: dekanas@kf.vu.lt.
Prelegenci proszeni są także o przysłanie abstraktu swojej prezentacji
w terminie do 1 grudnia 2010.

INFORMACJE Z DZIAŁU NAUKI

1. Przypominamy zasady wykorzystania środków na badania własne i badania
statutowe:
o 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”.
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
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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.
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 zleca dokonanie przelewu przez kwesturę, 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.
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o 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.
o Jedno przedsięwzięcie (np. udział w konferencji) nie może być finansowane
z dwóch źródeł (np. z badań statutowych i z badań własnych).

2. W XXXIX konkursie o granty ministerialne (styczeń 2010) na złożonych 19
wniosków

dofinansowanie

uzyskało

8

projektów

badawczych

(Wydział

Humanistyczny – 2, Wydział Nauk Przyrodniczych – 2, Wydział Pedagogiki i
Psychologii – 4):
 prof. UKW dr hab. Zdzisław Biegański (Instytut Historii i Stosunków
Międzynarodowych) – promotorski,
 dr Elżbieta Kasprzak (Instytut Psychologii) – habilitacyjny
 prof. UKW dr hab. Roman Leppert (Instytut Pedagogiki) – promotorski
 prof. dr hab. Krystyna Marzec-Holka (Instytut Pedagogiki) – własny
 dr Daria Mazur (Instytut Filologii Polskiej) – habilitacyjny,
 dr Andrzej Oleksa (Instytut Biologii Eksperymentalnej) – własny
 dr Magdalena Twarużek (Instytut Biologii Eksperymentalnej) – własny
 dr Monika Wiłkość (Instytut Psychologii) – własny

3. Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego uprzejmie informuje, iż ustawa z
dnia 30 kwietnia 2010 r. o zasadach finansowania nauki (Dz. U. Nr 96, poz.
615), która wejdzie w życie z dniem 1 października 2010 r., nie przewiduje
przyznawania uczelniom dotacji na badania własne. Zgodnie z art. 18 nowej
ustawy, finansowanie działalności statutowej będzie obejmować:
−

utrzymanie potencjału badawczego jednostki naukowej;
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−

utrzymanie specjalnego urządzenia badawczego w jednostce naukowej, a w
zakresie infrastruktury informatycznej nauki – również w uczelni;

−

działalność polegającą na prowadzeniu badań naukowych lub prac
rozwojowych oraz zadań z nimi związanych, służących rozwojowi
młodych naukowców oraz uczestników studiów doktoranckich,
finansowanych w wewnętrznym trybie konkursowym;

−

działalność związaną z utrzymaniem i poszerzaniem naukowych baz danych.

Kryteria i tryb przyznawania oraz rozliczania środków na ww. cele, a także wzory
wniosków o przyznanie dotacji, określi, w drodze rozporządzenia, Minister Nauki
i Szkolnictwa Wyższego:
http://www.nauka.gov.pl/nauka/informacje-dla-kierownikow-jednostek-naukowych/informacjedla-kierownikow-jednostek-naukowych/artykul/informacja-o-finansowaniu-badan-wlasnych-w2011-roku/

4. 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:
http://www.bip.nauka.gov.pl/bipmein/index.jsp?place=Menu02&news_cat_id=75&layout=1&pa
ge=0
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NIE PRZEGAP TERMINU
28-09-2010
Dotacje Fundacji Kronenberga
Granty dla organizacji pozarządowych na projekty z zakresu edukacji, kultury,
sztuki i polityki społecznej.
http://www.citibank.pl/poland/kronenberg/polish/6138.htm
30-09-2010
Nagroda, finansowanie podróży młodego Europejczyka Roku
Fundacja Młoda Europa im. Heinza Schwarzkopfa wspiera odpowiedzialnych i
politycznie uświadomionych młodych ludzi, którzy przyczyniają się do wsparcia
procesów integracji europejskiej. Funduje nagrodę i stypendia podróżne.
http://www.schwarzkopf-stiftung.de/area.11.Promotion.html
30-09-2010
Praktyki i stypendia w Europejskim Centrum Języków Nowożytnych (ECML)
Rekrutację praktykantów ECML prowadzi dwa razy w roku. Praktyki trwają od
3 do 6 miesięcy. ECML funduje też stypendia - ale nie więcej niż 3 na rok.
http://www.ecml.at/
30-09-2010
Praktyki w Komitecie Regionów
Praktyki i staże (krótkoterminowe i długoterminowe) w unijnym Komitecie
Regionów dla absolwentów lub studentów uczelni wyższych oraz pracowników
sektora publicznego i prywatnego.
http://www.cor.europa.eu/
30-09-2010
Program Miłosz 2011 - Promesa
Celem jest promocja kultury polskiej poprzez działania związane z osobą i
twórczością Czesława Miłosza.
http://www.mkidn.gov.pl/
30-09-2010
Program Polska Prezydencja 2011 - Promesa
Program kulturalny na czas Przewodnictwa Polski w Radzie UE.
http://www.mkidn.gov.pl/
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30-09-2010
Wsparcie dla produkcji audiowizualnych zachęcających do nauki języków obcych
Dotacje na organizację konkursów na krótkometrażowe produkcje audiowizualne
zachęcające do nauki języków obcych ze szczególnym naciskiem na korzyści
płynące z różnorodności językowej i kulturowej Europy.
http://ec.europa.eu/education/calls/doc2445_en.htm
01-10-2010
Europejska Fundacja Młodzieży –
granty na międzynarodowe działania młodzieżowe
Rada Europy wspiera finansowo międzynarodowe działania młodzieżowe
podejmowane przez krajowe lub międzynarodowe organizacje młodzieżowe.
http://www.coe.int/t/dg4/youth/default_en.asp
01-10-2010
Koalicje Obywatelskie
Koalicje organizacji pozarządowych działające w jednym z krajów grupy
wyszehradzkiej: Polski, Czech, Słowacji i Węgier, mogą składać wnioski o
granty z programu Koalicje Obywatelskie.
http://www.batory.org.pl/koalicje/
01-10-2010
Kultura (2007-2013) Część 3: Wspieranie analizy oraz gromadzenia i
rozpowszechniania
informacji
w
dziedzinie
współpracy kulturalnej
Ta cześć programu wspiera analizę oraz gromadzenie i rozpowszechnianie
informacji, jak również działania zmierzające do maksymalizacji wpływu
projektów w dziedzinie współpracy kulturalnej.
http://www.program-kultura.eu/
01-10-2010
Kultura (2007-2013): Część 1 – Wspieranie projektów w zakresie kultury
Celem programu jest wsparcie procesu tworzenia się obywatelstwa
europejskiego oraz wzmocnienie przestrzeni kulturowej opartej na wspólnym
dziedzictwie kulturowym poprzez rozwój współpracy kulturalnej pomiędzy
twórcami, uczestnikami życia kulturalnego i instytucjami kultury.
http://www.program-kultura.eu/
01-10-2010
Międzynarodowe działania młodzieży we współpracy z Europejskimi Centrami
Młodzieży
Europejskie Centra Młodzieży w Strasburgu i Budapeszcie to miejsca, gdzie
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pozarządowe organizacje młodzieżowe mogą przeprowadzać sesje studyjne
lub innowacyjne, międzynarodowe lub wielostronne projekty edukacyjne.
http://www.coe.int/t/dg4/youth/default_en.asp
01-10-2010
Nagrody UE w dziedzinie dziedzictwa kulturowego
Nagroda ma na celu wyrażenie uznania dla inicjatyw i umiejętności osób i/lub
organizacji w zakresie zachowywania i podniesienia wartości dziedzictwa
kulturowego.
http://www.europanostra.org/
01-10-2010
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.
http://www.europarl.pl/
01-10-2010
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.
http://www.consilium.europa.eu/showPage.aspx?id=321&lang=en
01-10-2010
Praktyki w Trybunale Sprawiedliwości
Płatne praktyki w ogólnych działach Trybunału Konstytucyjnego oraz praktyki
niepłatne - w gabinetach Członków Trybunału.
http://curia.europa.eu/jcms/jcms/Jo2_7008/traineeships
01-10-2010
Staże w Komitecie Społeczno-Ekonomicznym
Staże krótkoterminowe i długoterminowe
Ekonomicznym.
http://www.eesc.europa.eu/

w

Komitecie

Społeczno-

04-10-2010
LIFE+ (2007-2013)
Unijny program LIFE wspiera przedsięwzięcia z dziedziny ochrony środowiska.
http://ec.europa.eu/old-address-ec.htm
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WIADOMOŚCI

Marie Curie bije rekordy
Ponad 5 tysięcy naukowców złożyło podania o finansowane przez Unię
Europejską stypendia Marie Curie. To o 20 proc. więcej niż w ubiegłym roku
i o ponad 70 proc. więcej niż w 2008!
Wartość około 800 stypendiów sięga 150 milionów euro. Granty zostaną
przyznane naukowcom, pracującym w innych krajach nad projektami trwającymi
nie dłużej niż 3 lata. Po raz pierwszy w konkursie pojawiła się kategoria dla
naukowców, którzy chcą wznowić swoją karierę po przerwie.
W przyszłym roku wszystkie działania systemu Marie Curie warte będą 772
miliony euro. Dzięki nim powstać ma 7 tysięcy nowych miejsc pracy.
Więcej o Akcjach Marie Curie – w tym informacje na temat tego, jak i kiedy
składać aplikacje – można znaleźć na stronie:
http://ec.europa.eu/research/mariecurieactions.
„Youth on the Move”- nowa inicjatywa Unii Europejskiej
15 września Komisja Europejska przyjąć ma inicjatywę „Youth on the Move”.
Ma ona a promować mobilność studentów i stażystów oraz poprawić sytuację
młodych ludzi na rynku pracy.
Inicjatywa określi też, co UE powinna zrobić, by uwolnić potencjał młodzieży,
który przyczyni się do „osiągnięcia szybkiego, ogólnego i zrównoważonego
wzrostu w Unii Europejskiej.” „Youth on the Move” zachęcać ma do walki ze
zjawiskiem przedwczesnego kończenia edukacji, będzie promowała kształcenie
zawodowe oparte na praktykach i stażach, sprawi, że więcej osób zdobędzie
wyższe wykształcenie i będzie wspierać powstawanie bardziej przyjaznego
systemu porównywania jakości kształcenia na uniwersytetach.
Na stronie internetowej „Youth on the Move” znajdą się informacje na temat
mobilności studentów i możliwości kształcenia w Unii Europejskiej. Komisja
zaproponuje również kartę „Youth on the Move” promującą studiowanie i
kształcenie za granicą, plan „Your first EURES job”, służący rozwijaniu
mobilności zawodowej, a także fundusz European Microfinance Facility, który
wspomoże młodych przedsiębiorców.
Nowej unijnej inicjatywie związanej z młodzieżą dotyczyć będzie internetowa
debata z komisarzem ds. młodzieży Androullą Vassiliou.
Więcej informacji na stronie:
http://ec.europa.eu/commission_2010-2014/vassiliou/events/debate_en.htm.
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Rząd, zgodnie z zapowiedzią premiera Donalda Tuska,
prowadzi

przyspieszone

prace

legislacyjne

nad

podwyższeniem

ulg

dla

studentów na przejazdy środkami publicznego transportu kolejowego.
W pracach nad podwyższeniem obecnej 37% ulgi na przejazdy koleją do poziomu
49% lub 51% pracują resorty właściwe, czyli Ministerstwo Infrastruktury i
Ministerstwo Finansów we współpracy z Ministerstwem Nauki i Szkolnictwa
Wyższego. Nowe regulacje zostaną zapisane w ustawach okołobudżetowych, co
pozwoli na zastosowanie szybszej ścieżki legislacyjnej aby studenci mogli
korzystać z wyższych ulg już od 1. stycznia 2011 roku.
Oprócz wprowadzenia stosownych zapisów w ustawach okołobudżetowych, w tym
w ustawie o uprawnieniach do ulgowych przejazdów środkami publicznego
transportu zbiorowego, konieczna będzie także zmiana rozporządzenia ministra
infrastruktury w sprawie rodzajów dokumentów poświadczających uprawnienia do
korzystania z ulgowych przejazdów środkami publicznego transportu zbiorowego.

KALENDARZ IMPREZ
III Konferencja Naukowa "Tożsamość miasta w dobie globalizacji"
15-16.10.2010, Zespół Pałacowo-Parkowy, Czerniejewo
Organizator: Wydział Architektury, Politechnika Poznańska
Celem konferencji jest przedstawienie i przedyskutowanie na forum środowisk
naukowych, instytucji rządowych i samorządowych oraz organizacji zawodowych,
problemów urbanistycznych, architektonicznych i społecznych towarzyszących
procesom inwestycyjnym zachodzącym w rozwoju przestrzennym i funkcjonalnym
miast poddawanych presji gospodarki rynkowej i uniwersalizmowi rozwiązań
architektonicznych.
Więcej: http://info.put.poznan.pl/konferencje/WA2010

V Krakowska Konferencja Młodych Uczonych
Pod patronatem JM Rektora AGH
23-25 września Kraków
Podstawowe cele konferencji to: udostępnienie wszystkim zainteresowanym
forum myśli i poglądów, integracja młodego środowiska naukowego oraz wspólne
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spotkanie wszystkich osób zainteresowanych śmiałym formułowaniem
publikowaniem własnych treści i przemyśleń naukowych.
Więcej: http://www.profuturo.agh.edu.pl/?projekt=konferencja

i

„Problemy współczesnej rodziny” Konferencja naukowa
Organizowana przez Zakład Psychologii Wychowawczej i
Psychologii Rodziny
Instytut Psychologii UMCS w Lublinie
18-19 października Lublin
Celem konferencji jest inspirowanie do refleksji teoretycznej oraz analizy
wyników badań empirycznych ukazujących wszechstronne związki pomiedzy
różnymi wymiarami funkcjonowania rodziny i ich związkiem z wpływami na
jednostkę. Organizatorzy przewidują się, że uda się dokonać wieloaspektowej
analizy rodziny jako twórcy i odbiorcy treści medialnych.
Do udziału w konferencji zaproszeni są: filozofowie, pedagodzy, socjolodzy,
psycholodzy, kulturoznawcy i medioznawczy, którzy swoje zainteresowania
poznawcze koncentrują na problemach rodziny, a także na wzajemnej interakcji
rodzina-media.
Program i formularze zgłoszeniowe: http://www.problemyrodziny.umcs.lublin.pl/
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