Newsletter 01/2018
Biura Współpracy Międzynarodowej UKW
Początek roku to
dobry czas na nowe
wyzwania. Do listy
noworocznych
postanowień warto
wpisać wyjazd na
międzynarodowy
staż lub stypendium.
Zachęcamy do
lektury.
Na zdjęciu dr Serhii Matiukh, prof. nadzw. Prorektor ds. Edukacji
z Chmielnickiego Uniwersytetu Narodowego podczas spotkania
z Prorektorem dr hab. Benedyktem Odya, prof. nadzw. w ramach
programu Erasmus+ mobilność z krajami partnerskimi KA107 .
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Erasmus+ Partnerstwa strategiczne
Erasmus+ Partnerstwa strategiczne to międzynarodowe projekty polegające
na wdrażaniu innowacyjnych rozwiązań i dobrych praktyk w szkolnictwie
wyższym. Efektem powinna być przede wszystkim modernizacja oferty
dydaktycznej oraz podniesienie jakości kształcenia.
Minimalny skład konsorcjum realizującego projekt to trzy instytucje z trzech
różnych krajów programu. Uczelnie biorące udział w projekcie muszą mieć
Kartę Erasmusa dla szkolnictwa wyższego. W wyjątkowych przypadkach, jeżeli
jest to niezbędne do osiągnięcia celu projektu, można również przewidzieć
udział organizacji z krajów partnerskich.
Partnerstwa strategiczne w sektorze szkolnictwa wyższego mogą trwać od 2 do
3 lat (od 24 do 36 miesięcy).
W ramach projektu można realizować działania związane z uczeniem się,
nauczaniem i szkoleniami:
 mobilność łączona studentów (blended mobility) – krótki wyjazd do
instytucji partnerskiej w kraju programu (od 5 dni do 2 miesięcy) oraz
mobilność wirtualna (korzystanie z wirtualnych form kształcenia);
 programy (kursy) intensywne (czas trwania dla osób uczących się: od 5
dni do 2 miesięcy, dla prowadzących kursy: od 1 dnia do 2 miesięcy);
 długoterminowe wyjazdy pracowników w celu prowadzenia zajęć lub
w celach szkoleniowych (od 2 do 12 miesięcy);
 krótkoterminowe szkolenia dla pracowników (od 3 dni do 2 miesięcy).
Szczegółowe informacje na temat partnerstw strategicznych znajdują się
w Przewodniku po programie Erasmus+.
Termin składania wniosków: 21.03.2018 r.
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Staż naukowy na Wyspach
The British Academy zaprasza badaczy na dowolnym etapie kariery naukowej
do składania aplikacji w ramach konkursu na Visiting Fellowship. Możliwe jest
zdobycie środków na maksymalnie 6-miesięczny staż naukowy w Wielkiej
Brytanii.
Celem konkursu jest nawiązanie współpracy z brytyjskimi naukowcami przez
utalentowanych badaczy z całego świata. Konkurs skierowany jest przede
wszystkim

do

naukowców

prowadzących

badania

z

zakresu

nauk

humanistycznych i społecznych.
Jak informują organizatorzy planowane jest przyznanie 60 stypendiów
w wysokości 33 tys. funtów.
Aplikacje należy składać online poprzez system Flexi-Grant dostępny na stronie
britishacademy.flexigrant.com do 31 stycznia 2018 r.
Instytucja przyjmująca (uczelnia bądź jednostka badawcza) musi wystawić
zaproszenie najpóźniej do 1 lutego 2018 r.

Pytania należy kierować na adres
internationalgrants@britac.ac.uk lub telefonicznie
po numerem +44 (0) 207 969 5220.
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Studia nad Sekwaną
Stypendia rządu francuskiego skierowane są do polskich studentów, którzy
chcieliby kontynuować naukę we Francji na ostatnim roku studiów
magisterskich lub uzyskać polsko-francuski doktorat.
Oferta skierowana jest do młodych ludzi z wszystkich dziedzin nauki
z wyłączeniem medycyny. Zgodnie z informacjami organizatorów osoby
chcące odbyć ostatni rok studiów na francuskiej uczelni, muszą spełnić
następujące wymagania:
 posiadanie polskiego obywatelstwa;
 dobra znajomość języka francuskiego i/lub angielskiego (jeżeli program
studiów będzie realizowany po angielsku);
 posiadanie dyplomu ukończenia studiów pozwalający na kontynuację
studiów wyższych we Francji oraz ukończenie co najmniej czterech lat
studiów;
Stypendium przyznawane jest na okres od 1 do 10 miesięcy. Stypendysta
otrzymuje ok. 767 euro (netto) na miesiąc. Stypendium pokrywa także koszty
wpisowego i ubezpieczenia.
W ramach stypendium możliwe jest także uzyskanie wsparcia w zrobieniu
polsko-francuskiego

doktoratu

u

dwóch

promotorów

równocześnie.

Stypendium pokrywa pobyty we Francji trwające od 1 do 5 miesięcy w ciągu
każdego roku akademickiego przez maksymalnie 3 lata studiów - lub
maksymalnie 15 miesięcy na cały okres trwania studiów doktoranckich.
Stypendysta otrzymuje ok. 1 060 euro (netto) za każdy miesiąc we Francji.
Komplet wymaganych dokumentów należy złożyć do 7 marca 2018 r.
Szczegóły dostępne są na stronie institutfrancais.pl.
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Dla umysłów ścisłych
Udział w konkursie Alain Bensoussan Fellowship Programme, którego
organizatorem jest European Research Consortium for Informatics and
Mathematics to szansa dla młodych naukowców po doktoracie na
stypendium w jednym z instytutów ERCIM.
Program umożliwia młodym naukowcom z całego świata pracę w wiodących
europejskich ośrodkach badawczych. Ponadto, stypendium ERCIM pomaga
nawiązać współpracę z ekspertami o międzynarodowej renomie oraz daje
możliwość pogłębiania wiedzy na temat europejskich struktur i sieci
badawczych.
Zgodnie z informacjami organizatorów wnioski mogą składać osoby, które
spełniają następujące warunki:
 uzyskały stopień doktora w ciągu ostatnich ośmiu lat;
 posługują się płynnie językiem angielskim;
 mają uregulowaną kwestię służby wojskowej;
 ukończyły studia doktoranckie przed rozpoczęciem stypendium.
Wnioskodawcy

powinni

prowadzić

badania

zgodne

z

tematyką

zaproponowaną przez ERCIM. Szczegółowy wykaz tematów dostępny jest na
stronie fellowship.ercim.eu/topics.
Stypendysta otrzymuje 1250 euro miesięcznie oraz zwrot kosztów podróży. Mile
widziane jest uczestnictwo w konferencjach naukowych podczas trwania
stypendium. ERCIM pokrywa opłatę konferencyjną, jak i koszty dojazdu.
Pytania dotyczące procesu aplikacyjnego można kierować na adres:
fp-info@ercim.eu.

Zgłoszenia

wysyłane

poprzez

stronę

internetową

fellowship.ercim.eu/application/new przyjmowane są do 30 kwietnia 2018 r.
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Stypendia i staże
Zielone granty

Amgen Scholars

(DLA STUDENTÓW I DOKTORANTÓW)

(DLA STUDENTÓW)

Trwa

nabór

wniosków

organizowanym

w

konkursie

przez

niemiecką

Trwa

nabór

Amgen

wniosków

Scholars

w

ramach

Program,

który

Fundację im. Heinricha Bölla. W ramach

umożliwia

konkursu przyznanych zostanie ok. 1000

badań

stypendiów dla studentów i dokto-

w Europie i Azji. Konkurs adresowany

rantów, którzy planują podjąć naukę

jest do studentów chemii, biologii,

w niemieckich uczelniach. Wymagana

biotechnologii, bioinżynierii i dziedzin

jest

studentom

na

prowadzenie

najlepszych

uczelniach

biegła

znajomość

języka

pokrewnych,

niemieckiego.

Doktoranci

muszą

planują uzyskanie stopnia doktora.

przedstawić zaświadczenie o przyjęciu

Zasady odbywania staży oraz listę

na studia doktoranckie na niemieckiej

proponowanych

uczelni. Szczegóły na stronie boell.de/en

znaleźć na amgenscholars.com.

Termin składania aplikacji: 01.03.2018

Termin składania aplikacji: 01.02.2018

którzy

w

przyszłości

uczelni

można

Stypendia dla techników

USA dla biologów

(DLA DOKTORANTÓW)

(DLA STUDENTÓW)

Można już składać wnioski w ramach

Trwa nabór zgłoszeń na staż naukowy

konkursu

BioLAB w USA. Konkurs adresowany jest

Scholarship

Czesław

M.

Foundation.

Rodkiewicz
Konkurs

do

studentów

nauk

biologicznych

adresowany jest do doktorantów, którzy

(biologia, biochemia, biotechnologia).

posiadają dyplom inżyniera i prowadzą

Laureaci

badania z zakresu powiązania techniki

odbycia 11-12 miesięcznych staży (od

z medycyną. Przyznane zostaną dwa

lipca 2018 r. do czerwca 2019 r.)

stypendia w wysokości 4 tys. dolarów

w

kanadyjskich (ok. 11 000 zł). Informacje

Stypendium wynosi 26,5 tys. dolarów.

o konkursie dostępne są na stronie

Szczegóły dostępne są na stronie

cmrsf.ca/Podanie.htm.

fulbright.edu.pl/biolab.

Termin składania aplikacji: 30.04.2018

Termin składania aplikacji: 01.02.2018
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Wiadomości
Konkurs na projekty polsko-luksemburskie
Luksemburska agencja Fonds National de la Recherche (FNR) ogłosiła konkurs CORE
w obszarze Innovation in Services na bilateralne, polsko-luksemburskie projekty.
Tematyka

projektu obejmuje następujące zagadnienia: projektowanie usług dla

biznesu, rozwój i działanie systemów finansowych, bezpieczeństwo informacji oraz
działanie sieci telekomunikacyjnych i multimediów. Wnioski będzie można składać
wyłącznie w wersji elektronicznej, w języku angielskim (wnioskodawcy polscy
dodatkowo będą składać załączniki w j. polskim), poprzez system on-line zarządzany
przez agencję luksemburską FNR. Aplikacje można składać do 18 kwietnia 2018.
Szczegóły na stronie fnr.lu/funding-instruments/core.

Staż na University of Toronto
Trwa nabór wniosków w ramach konkursu na krótkoterminowe staże naukowe na rok
akademicki 2018/2019 na Polonistyce na Wydziale Języków i Literatur Słowiańskich
na Uniwersytecie w Toronto. Oferta skierowana jest do doktorantów i studentów
II stopnia zainteresowanych prowadzeniem badań w Ameryce Północnej. W ramach
przyznanego stypendium możliwe jest zrealizowanie stażu naukowego trwającego 6,
12 lub 24 tygodnie. Wizyta może odbyć się w terminach od połowy września 2018 r. do
połowy maja 2019 r. W ramach stypendium pokrywane są koszty utrzymania, opłaty
uniwersyteckie i ubezpieczenie zdrowotne. Wysokość stypendium uzależniona jest od
długości pobytu.
Do zgłoszenia należy dołączyć list motywacyjny (ok. 500 słów) zawierający informację
o zainteresowaniach naukowych kandydata, CV naukowe, opis projektu (research
proposal),

dwa

listy

polecające

napisane

przez

promotora

i innego pracownika naukowego. Aplikacja musi być przesłana w wersji elektronicznej
na adres: polish.program@utoronto.ca do 21 stycznia 2018 r.
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NIE PRZEGAP TERMINU

Staże i praktyki w Komisji Europejskiej
31-01-2018
Komisja Europejska to miejsce, w którym tworzy się prawo i budżet UE oraz egzekwuje
europejskie prawodawstwo Unii na arenie międzynarodowej. Na praktykantów
i stażystów czeka ponad 1000 ofert 5-miesięcznych staży i praktyk. Od kandydatów
oczekuje się bardzo dobrej znajomości angielskiego, francuskiego lub niemieckiego
(poziom C1/C2) oraz dyplomu potwierdzającego co najmniej trzy lata nauki
uniwersyteckiej.
Aplikacje składa się elektronicznie. Pierwszym krokiem jest utworzenie konta w systemie
ECAS (European Commission Authentication Service), a następnie należy wypełnić
formularz rejestracyjny. Kopie paszportu, dyplomów, kursów, certyfikatów językowych,
dokumentów poświadczających doświadczenie zawodowe i inne wymagane
dokumenty przesyła się w drugim etapie selekcji.
Stażyści otrzymują miesięcznie ok. 1160 euro, Komisja zwraca też koszty podróży
i ubezpieczenia.
Więcej informacji na stronach: eurodesk.pl oraz traineescommittee.com.

Na tropie historii
01-04-2017
Bułgarskie Stowarzyszenie Archeologiczne zaprasza studentów i młodych badaczy na
wakacyjne wyjazdy do Widynia nad Dunajem. Prace archeologiczne prowadzone są
na terenie dawnej prowincji Mezji, gdzie stacjonowały kiedyś rzymskie legiony.
W ramach wakacyjnego workcampu CONBUSTICA przewidziane są ciekawe wykłady
i badania laboratoryjne.
Minimalny czas wyjazdu to 15 dni, koszt udziału w projekcie to ok. 850 euro. Wpisowe
pokrywa m.in. koszt zakwaterowania, wyżywienia, biletów wstępu do muzeów
i materiałów do nauki. Wolontariusze muszą dobrze znać język angielski.
Więcej informacji na stronie eurodesk.pl oraz na archaeology.archbg.net
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