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Nabór na wyjazdy w programie Erasmus w roku
akademickim 2013/14
UKW otwiera nabór na wyjazdy na studia i praktykę realizowane
w ramach programu Erasmus w roku akademickim 2012/2013.
Zgłoszenia będą przyjmowane do 31 marca - studia, 30 maja praktyka. Student zainteresowany udziałem w rekrutacji na studia
i praktykę zobowiązany jest złożyć w BIURZE WSPÓŁPRACY
MIĘDZYNARODOWEJ następujące dokumenty:


formularz

zgłoszeniowy

(dostępny

w

zakładce

Dla

studentów Formularz na wyjazdy na studia dostępny jest

Zgłoszenia
przyjmowane
będą:
- do 31 marca –
studia
- do 30 maja praktyka

w wersji online.


zaświadczenie

o

średniej

z

toku

studiów

(wystawia

dziekanat)


potwierdzenie znajomości języka (certyfikat, zaświadczenie
ze szkoły językowej, lektoratu, itp.)



zaświadczenie o dodatkowych osiągnięciach (działalność
na

rzecz

uczelni,

udział

w

programach/projektach

międzynarodowych)
NIE CZEKAJ, ZGŁOŚ SIĘ JUŻ DZIŚ!

erasmus.ukw.edu.pl

Uwaga! Spotkanie informacyjne dla osób zainteresowanych uczestnictwem w programie
odbędzie się w środę, 20 lutego o godzinie 15.00. O miejscu poinformujemy w późniejszym
terminie na stronie internetowej Biura Współpracy Międzynarodowej UKW: bwm.ukw.edu.pl.
Zapraszamy też i w tym semestrze wszystkich studentów władających językiem angielskim do
wzięcia udziału w programie MENTOR – opieka nad studentem zagranicznym.
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Asystentura Comeniusa – nabór trwa

Narodowa Agencja Programu „Uczenie się przez całe życie”
zaprasza na kolejną edycję Asystentury Comeniusa (staże
pedagogiczne dla przyszłych nauczycieli w szkołach europejskich

Termin składania
projektów:
31 stycznia 2013

trwające 3-10 miesięcy). Do głównych zadań asystenta podczas
praktyki

należy

nauczanie

jednego

z języków

krajów

Unii
Szczegóły na
stronie programu:

Europejskiej lub innego przedmiotu.
Program skierowany jest do studentów kierunków nauczycielskich,

comenius.org.pl

którzy w momencie składania wniosku mają ukończone co
najmniej 2 lata studiów. W trakcie pobytu na asystenturze studenci
otrzymują stypendium.
Dzięki Asystenturze Comeniusa przyszli nauczyciele osiągają szereg
korzyści, m.in.:


wszechstronny rozwój zawodowy,



cenne

doświadczenia

w

pracy

w

innym

systemie

oświatowym,


doskonalenie języka obcego.

UWAGA:

Osoby,

o dostarczenie

które

kopii

będą

dokumentów

aplikować
do

Biura

proszone

są

Współpracy

Międzynarodowej.
Szczegóły: comenius.org.pl
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Staże na Litwie – druga tura Projektu
22 stycznia do Wilna wyjedzie druga grupa absolwentów UKW wyłonionych w rekrutacji do
drugiej tury Projektu. Tym razem młodzi nauczyciele przez 3 miesiące pracować będą
w trzech szkołach polskich Rejonu Wileńskiego:


Szkoła Średnia im. Józefa Obrębskiego w Mejszagole



Szkoła Podstawowa w Szumsku



Szkoła Podstawowa w Rzeszy

Wyłoniono absolwentów filologii polskiej, filologii angielskiej, matematyki i pedagogiki. Ich
relacje z uczestnictwa w Projekcie śledzić można na stronie internetowej:
stazenalitwie.ukw.edu.pl

Zaproszenie do składania projektów z Centrum ZEW,
Niemcy
Centre for European Economic Research (ZEW) w Mannheim w Niemczech ogłosiło
możliwość składania wspólnych projektów badawczych w ramach programu
“Strengthening Efficiency and Competitiveness in the European Knowledge
Economies (SEEK)”.
Projekty mogą trwać od 12 do 18 miesięcy i mają dotyczyć następujących dziedzin:
• Generation of Knowledge and Innovations
• Diffusion and Adoption of Knowledge and Innovations
• The Use of Knowledge by Entrepreneurs and Industries
• Consequences of a Knowledge-Based Economy
• Challenges of a Knowledge-Based Economy for Economic Policy
Termin składania wniosków to 31 stycznia 2013. Więcej informacji TUTAJ.
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Vulcanus (ヴルカヌス) – praktyki dla studentów
w Kraju Kwitnącej Wiśni
Program mający na celu wzrost współpracy przemysłowej i lepsze zrozumienie między
Japonią a Unią Europejską. Obejmuje praktyki przemysłowe dla studentów z Europy.
Praktyki zaczynają się we wrześniu a kończą w sierpniu następnego roku. W tym czasie
studenci uczestniczą w:
 tygodniowym seminarium dotyczącym Japonii,
 czteromiesięcznym intensywnym kursie języka japońskiego,
 ośmiomiesięcznych praktykach w firmie japońskiej.
W programie mogą uczestniczyć obywatele Unii Europejskiej: kierunków ścisłych, takich jak:
informatyka, inżynieria naukowa, mechaniczna, chemiczna, elektronika, biotechnologia,
elektronika, fizyka, telekomunikacja itp. Osoby ubiegające się o wyjazd muszą być
studentami na co najmniej trzeciego roku na jednym z uniwersytetów w UE. Staż odbędzie
się zgodnie z zasadami danego uniwersytetu - może, ale nie musi być zaliczony do czasu
nauki na danym uniwersytecie.
Program jest finansowany przez Europejsko - Japońskie Centrum Współpracy Przemysłowej
oraz japońskie firmy goszczące praktykantów. Studenci dostają grant w wysokości Yen
2.000.000 na pokrycie kosztów podróży oraz kosztów utrzymania w Japonii. Seminarium i kurs
językowy są bezpłatne. Studenci otrzymują zakwaterowania na czas seminarium, kursu
językowego i praktyk.

Termin składania wniosków 20 stycznia.
Więcej informacji: eu-japan.eu
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Nagroda Innovact Campus
Szansa dla studentów na stworzenie nowatorskiego projektu biznesowego (do wdrożenia na
poziomie europejskim). Do konkursu można zgłaszać projekty bez względu na stopień ich
zaawansowania. Liczy się innowacyjność.
Zwycięzcy

otrzymają

nagrody

w

wysokości

od

1500

do

5

tysięcy

euro.

Wyłonieni laureaci zostaną zaproszeni do udziału w targach Innovact, które odbędą się
w dniach 26-27 marca 2013 r. w Reims (Francja). W trakcie targów, 27 marca, odbędzie się
ceremonia wręczenia nagród.
Konkurs jest otwarty dla studentów europejskich uczelni. Studenci mogą nadsyłać zgłoszenia
indywidualnie, lub za pośrednictwem swojej uczelni, jednak prestiż uczelni nie będzie miał
wpływu na decyzję jury, które będzie oceniać jedynie jakość projektu.
Aby wziąć udział w konkursie, należy wypełnić formularz zgłoszeniowy i dołączyć do niego
niezbędne dokumenty.
Jury złożone z przedstawicieli świata biznesu, mediów i naukowców nagrodzi kandydatów,
którzy – bez względu na produkt lub działalność – wykażą się twórczą wyobraźnią.
Termin nadsyłania zgłoszeń: 28 stycznia 2013 r.

Koordynator: Komisja
Europejska Dyrekcja ds. Badań
Naukowych

innovact.com
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Beijing Governement Scholarship

28 lutego mija 2013 roku mija termin składania aplikacji na stypendia
Miasta Pekinu.
Stypendia Miasta Pekinu to oferta stypendialna, która przewiduje
całościowe lub częściowe pokrycie kosztów czesnego za studia lub
projektu badawczego na jednej z pekińskich uczelni wyższych. Beijing
TERMIN

Government Scholarship to oferta skierowana jest do kandydatów na

PRZYJMOWANIA

studia licencjackie, magisterskie lub doktoranckie, którzy chcieliby

ZGŁOSZEŃ:

uzyskać tytuł na pekińskiej uczelni.

28.02.2013

W ramach programu stypendialnego wyróżniono trzy rodzaje stypendiów:
- Beijing Government Scholarship – czas trwania: maksymalnie 4 lata,
- Chinese Language Training - czas trwania: maksymalnie rok,
- Scholarships for Specialized Training - czas trwania: maksymalnie rok,
Maksymalne stawki stypendium wynoszą:
·40,000 RMB rocznie – w przypadku studiów doktoranckich;
·30,000 RMB rocznie – w przypadku studiów magisterskich;
·20,000 RMB rocznie – w przypadku studiów licencjackich.

Szczegóły: ebeijing.gov.cn

Podpis do obrazu/grafiki.
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Międzynarodowe Letnie Szkoły w Oslo
Każdego lata Uniwersytet w Oslo organizuje letnie kursy dla
obcokrajowców.

Międzynarodowa

Letnia

Szkoła

oferuje

kursy

w zakresie kultury i sztuki Norwegii, języka norweskiego, norweskiej
polityki społecznej oraz rozmaitych zagadnień międzynarodowych.
Zainteresowani podjęciem nauki mogą ubiegać się o stypendia.
Kursy trwają około 6 tygodni i są realizowane na dwóch poziomach:

Oferta skierowana jest do studentów studiów licencjackich lub
W

czasie

rekrutacji

pod

uwagę

będą

brane

osiągnięcia naukowe, list motywacyjny oraz znajomość języka
angielskiego

(najlepiej

udokumentowana

odpowiednimi

certyfikatami, np. TOEFL, IELTS. Największe szanse na otrzymanie
stypendium

mają

- norweska
literatura,
- historia
Norwegii
- architektura
i design
Norwegii,

licencjackim i magisterskim.

magisterskich.

Przykładowe
tematy kursów
w 2013:

studenci,

których

kierunek

- prawa
człowieka,
- energia,
środowisko
i zrównoważony
rozwój

studiów/specjalizacja/temat pracy naukowej związany jest z jednym
z krajów skandynawskich.
Termin składania wniosków: 1 lutego 2013 roku.
Kandydaci, którzy pokryją koszty studiów z własnych funduszy, mogą
ubiegać się o przyjęcie do szkoły po tym terminie. Kursy rozpoczną się
22 czerwca, a zakończą 2 sierpnia 2013 r.
Należy wypełnić formularz dostępny online, tzw. Pre-Application na
stronie szkoły: summerschool.uio.no

Podpis do obrazu/grafiki.
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Fundusz Stypendialny i Szkoleniowy FRSE ogłasza nabór
wniosków na wizyty przygotowawcze
Fundusz Stypendialny i Szkoleniowy ustanowiony w ramach funduszy norweskich oraz
funduszy EOG ma na celu zwiększenie spójności społecznej i ekonomicznej w ramach
Europejskiego Obszaru Gospodarczego poprzez działania w obszarze edukacji pomiędzy
Polską a Państwami-Darczyńcami: Norwegią, Islandią i Liechtensteinem.
Nabór jest otwarty dla wniosków składanych w ramach działania Wizyty Przygotowawcze.
Są to krótkie wizyty przedstawicieli instytucji edukacyjnych, mające na celu:


nawiązanie współpracy pomiędzy instytucjami;



podtrzymanie i rozwinięcie dotychczasowych kontaktów międzyinstytucjonalnych;



przygotowanie i zaplanowanie wspólnego projektu;



wypełnienie wniosku aplikacyjnego w celu ubiegania się o dofinansowanie z Funduszu
Stypendialnego i Szkoleniowego lub z innych programów.

Wizyta może trwać od 1 do 5 dni roboczych, najwcześniej może rozpocząć się 7 marca 2013,
najpóźniej musi się zakończyć dnia 30 czerwca 2013.
Nabór projektów odbywa się w okresie od dnia 10 stycznia 2013 r. do dnia 11
marca 2013 r., do godz. 16.00. Termin końcowy odnosi się zarówno do
dokumentacji aplikacyjnej składanej w wersji papierowej jak i do wersji
elektronicznej, składanej za pośrednictwem generatora wniosków.
Szczegóły: frse.org.pl
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Zostań ekspertem w programie Polsko-Norweska
Współpraca Badawcza

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju jako Operator Programu Polsko-Norweska Współpraca
Badawcza zaprasza specjalistów z dziedzin naukowych, ekonomicznych i technologicznych
do składania swoich aplikacji do bazy ekspertów Programu. Rolą ekspertów będzie ocena
wniosków o dofinansowanie projektów składanych w ramach Programu.
Kandydaci muszą posiadać umiejętności i wiedzę odpowiednią dla obszarów działalności,
które reprezentują. Muszą także posiadać wysoki poziom doświadczenia zawodowego
w sektorze publicznym lub prywatnym związanym z co najmniej jednym z następujących
obszarów lub działań: badania w danej dziedzinie naukowej/technologicznej, zastosowanie
wyników

badań

naukowych,

transfer

technologii,

innowacje

oraz

współpraca

międzynarodowa w nauce i technologii.
Dziedziny naukowe zostały wyznaczone w ramach obszaru tematycznego programu. dot.
m.in. : ochrony środowiska, zmian klimatycznych, zdrowia i promowania równości płci.

Więcej informacji na
stronie:
ncbr.gov.pl
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INFORMACJE Z DZIAŁU NAUKI
1. Skończył się okres realizacji projektów finansowanych z dotacji na badania
młodych naukowców i doktorantów przyznanych wydziałom. Osoby, które
realizowały projekt tego rodzaju, powinny złożyć w dziale nauki sprawozdania
do 31.01.2013 r. Sprawozdanie musi być podpisane przez dyrektora instytutu/
kierownika katedry/kierownika studiów doktoranckich.
2. Narodowe Centrum Badań i Rozwoju ogłosiło drugi konkurs w ramach
Programu Badań Stosowanych. Nabór wniosków prowadzony jest od 19
grudnia 2012 r. do 1 lutego 2013 r. (o godz. 16:00). Wnioski przyjmowane są
wyłącznie w systemie elektronicznym OSF: https://osf.opi.org.pl.
3. Konsorcjum JPI Cultural Heritage ogłosiło konkurs na międzynarodowe
projekty badawcze obejmujący cztery tematy. NCN będzie finansować
jedynie projekty z zakresu badań podstawowych dotyczące czwartego
tematu: Increasing understanding of cultural values, valuation, interpretation,
ethics and identity around all forms of cultural heritage (tangible, intangible
and digital heritage).
Wnioski mogą składać konsorcja złożone z zespołów badawczych pochodzących z
co najmniej trzech krajów biorących udział w konkursie finansujących projekty
badawcze w zakresie wspomnianego tematu. Czas trwania projektów nie może
przekroczyć 36 miesięcy. Na realizację polskich projektów Rada NCN przeznaczyła
budżet w wysokości 150 tys. EUR.
Kraje biorące udział w konkursie finansujące projekty badawcze na temat
Increasing understanding of cultural values, valuation, interpretation, ethics and
identity around all forms of cultural heritage (tangible, intangible and digital
heritage):
1. Belgia
2. Cypr
3. Dania
4. Irlandia
5. Włochy

[Strona 11
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Wpisz cytat z dokumentu lub podsumowanie interesującej kwestii. Pole tekstowe

6. Litwa
7. Polska
8. Hiszpania
Termin składania wniosków upływa 5 kwietnia 2013 r. o godzinie 18:00 czasu
środkowoeuropejskiego.
Szczegółowe informacje na temat konkursu znajdują się na stronie internetowej JPI
Cultural Heritage.
Kontakt: Anna Plater-Zyberk, anna.plater@ncn.gov.pl, tel. 12 341 9028.

4. Fundacja na rzecz Nauki Polskiej realizuje program

Monografie,

w ramach

którego finansuje wydanie oryginalnych, niepublikowanych wcześniej prac z zakresu nauk
humanistycznych i społecznych. W ramach tego programu Fundacja finansuje także
tłumaczenie na język obcy prac wydanych w serii Monografie Fundacji na rzecz Nauki
Polskiej, zwanej także Monografie FNP. Pracę do konkursu w serii Monografie FNP może
zgłosić wyłącznie jej autor. Do serii Monografie FNP nie są przyjmowane prace zbiorowe.
O subwencję na finansowanie tłumaczenia dzieła na język obcy może ubiegać się
wyłącznie autor Pracy wydanej w serii Monografie FNP, posiadający list intencyjny
z wydawnictwa zagranicznego, w którym zawarta jest promesa wydania i dystrybucji
jego dzieła za granicą. Prace zgłoszone do wydania w serii Monografie FNP oraz wszelkie
dokumenty i formularze powinny być napisane w języku polskim. Poprawnie wypełniony
i wydrukowany wniosek o wydanie Pracy dostępny jest na stronie internetowej Fundacji,
zawierający

oświadczenie

autora,

że

Praca

nie

była

wcześniej

publikowana.

W przypadku, gdy tekst Pracy zawiera fragmenty publikowane wcześniej, autor jest
zobowiązany do podania odpowiednich informacji bibliograficznych.
Wnioski do programu można składać w dowolnym terminie.
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Bezpłatny dostęp do aparatury
badawczej

Wiadomości

Gwarantują go projekty
Research Infrastructures
programów ramowych UE.
Wystarczy złożyć wniosek
o możliwość skorzystania z danej
aparatury w odpowiedzi na
konkursy ogłaszane przez
instytucje biorące udział
w projektach i udostępniające swoje
laboratoria.
euroris-net.eu

Nowa wersja umowy grantowej
do projektów 7PR UE

Komisja Europejska zatwierdziła w
dniu 14 grudnia 2012 r. nową wersję
Umowy Grantowej do projektów 7.
PR UE. Wprowadzone zmiany
związane są z wejściem w życie
z dniem 1 stycznia 2013 r. nowej wersji
Financial Regulation
oraz wprowadzeniem w pełni
Elektronicznej formy
składania sprawozdania
finansowego (Form C).

Sukces Zakładu Fizjologii
i Toksykologii UKW
W dniu 18 grudnia 2012 r.
rozstrzygnięto polsko-niemiecki
konkurs (DAAD) na projekty
realizowane w latach 2013-2014
w ramach wymiany osobowej. Do
realizacji przyjęto 15 najlepiej
ocenionych projektów. Wśród nich
znalazł się projekt Uniwersytetu
Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy
pt.: „Psucie się i bezpieczeństwo
żywności i pasz: izolacja
i identyfikacja organizmów
grzybowych za pomocą metod
MALDI-TOF i LC-MS/MS” ,
koordynowany przez
dr Magdalenę Twarużek.

7 Program Ramowy – wydarzenia
17/01/2013 Kraków –Sympozjum KRAB 2013: Program Horyzont 2020, projekty i wdrożenia
Więcej informacji: kpk.gov.pl
22/01/2013 Warszawa – IDEAS: Przygotowanie wniosku o Consolidator grant
Więcej informacji: kpk.gov.pl
23/01/2013 Warszawa –Spotkanie informacyjne Consolidator Grants
Więcej informacji: kpk.gov.pl
28/01/2013 Gdańsk, Politechnika –Serwis CORDIS, Participant portal oraz Partners Service –
jak skutecznie szukać informacji o 7PR
i.
Więcej informacji: rpkgdansk.pl
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NIE PRZEGAP TERMINU
31-01-2013
Praktyki administracyjne w Komisji Europejskiej
Komisja organizuje dwa razy w roku trzy- lub pięciomiesięczne praktyki dla
absolwentów studiów uniwersyteckich. Praktyki są dostępne także dla tych, którzy
w ramach kształcenia przez całe życie otrzymali niedawno dyplom uniwersytecki
i rozpoczynają nową karierę zawodową.
Więcej informacji na stronie: eurodesk.pl
31-01-2013
Praktyki dla tłumaczy w Komisji Europejskiej
Komisja oferuje dwa razy w roku trzy- lub pięciomiesięczne praktyki dla absolwentów
studiów uniwersyteckich pragnących zdobyć doświadczenie w zakresie tłumaczeń.
Praktyki są dostępne także dla tych, którzy w ramach kształcenia przez całe życie
otrzymali niedawno dyplom uniwersytecki i rozpoczynają nową karierę zawodową.
Więcej informacji na stronie: eurodesk.pl
01-02-2013
Grantowy program studencki
Grantowy Program Studencki ma na celu zwiększenie międzynarodowej mobilności
studentów. Granty sponsorowane są przez Casaswap.com. Aplikować mogą osoby
udające się na studia za granicę, studenci wyjeżdżający w ramach
międzynarodowych wymian lub z własnej inicjatywy (tzw. free-mover).
Więcej informacji na stronie: eurodesk.pl
01-02-2013
Google- program stypendilany Anity Borg
Stypendium wspiera kobiety studiujące na kierunkach informatycznych. Kandydatki
zostaną ocenione na podstawie osiągnięć w nauce oraz przesłanego eseju. Pod
uwagę zostaną wzięte również umiejętności liderskie przyszłych stypendystek.
Więcej informacji na stronie: eurodesk.pl

Kontakt:
BIURO WSPÓŁPRACY MIĘDZYNARODOWEJ
PUNKT KONTAKTOWY DS. 7. PROGRAMU RAMOWEGO UE
DZIAŁ NAUKI
ul. Chodkiewicza 30, 85-064 Bydgoszcz
fax. 0 (52) 34 14 773,
pokój nr 5, pokój nr 7
BWM: tel. 0 (52) 34 19 108, tel. 0 (52) 34 19 107 bwm@ukw.edu.pl
Dział Nauki: tel. 0 (52) 34 19 208 dnauki@ukw.edu.pl

www.bwm.ukw.edu.pl
i.
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