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Biura Współpracy Międzynarodowej UKW
Nowy rok, nowe możliwości
Jak powszechnie wiadomo podróże
kształcą, jednak dla pracowników
naukowych wyjazdy na zagraniczne
stypendia mają szczególne znaczenie.
Praca w międzynarodowym środowisku
to możliwość spojrzenia na problemy
badawcze z szerszej perspektywy,
publikacji w czasopismach o światowym
zasięgu, a także nawiązania kontaktów
pomocnych przy realizacji kolejnych
naukowych zamierzeń.
Wyjazdy za granicę na studia czy
praktyki to szansa na rozwój również dla
studentów. To nie tylko możliwość
podszkolenia języka, zdobycia nowych
umiejętności, to także nowe przyjaźnie,
ciekawe miejsca i doskonała „szkoła
życia”.
Na zdjęciu Justyna Krajewska, studentka pedagogiki,
stypendystka Erasmusa na Uniwersytecie w Getyndze.

Biuro Współpracy Międzynarodowej
UKW zaprasza do składania aplikacji na
studia i praktykę w ramach programu
Erasmus. Zachęcamy również do wzięcia
udziału w programie Mentor.
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Fundusz Wyszehradzki szansą na stypendium
Trwa nabór wniosków w ramach konkursu Funduszu Wyszehradzkiego na stypendia
dla studentów studiów magisterskich, podyplomowych i doktoranckich. Stypendia
przyznawane są w celu odbycia studiów lub przeprowadzenia badań w krajach Grupy
Wyszehradzkiej.
Stypendia Wyszehradzkie skierowane są do
studentów uczących się w państwowych
szkołach

wyższych

lub

instytutach

naukowych państw Grupy Wyszehradzkiej
(Polska, Czechy, Słowacja i Węgry). Szczególnie preferowane są studia i badania naukowe
dotyczące regionu Europy Centralnej, ale inne dyscypliny są również brane pod uwagę.
Istnieje możliwość uzyskania stypendium do kraju spoza Grupy Wyszehradzkiej, tu jednak
jedyną wspieraną dyscypliną jest tematyka europejska.
Kandydat powinien ukończyć studia licencjackie lub trzeci rok jednolitych studiów
magisterskich.
Wysokość stypendium to 4 000 euro dla studenta i 3 000 euro dla uniwersytetu.
Łączny budżet konkursu wynosi 1 190 800 euro.

Do aplikacji należy dołączyć:


przysięgłe tłumaczenie dyplomu na język angielski,



zaproszenie z instytucji goszczącej (acceptance letter),



plan studiów lub badań.

Termin nadsyłania wniosków: 31 stycznia 2015 r. do godziny 12.00.
Szczegółowe informacje dotyczące Programu Stypendium Wyszehradzkiego znajdują się na
stronie Biura Międzynarodowego Funduszu Wyszehradzkiego:
www.visegradfund.org/scholarships.html
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Dołącz do najlepszych
Amgen Scholars to program naukowy skierowany do studentów kierunków przyrodniczych,
umożliwiający prowadzenie projektów badawczych w międzynarodowym środowisku
na najlepszych uczelniach w Europie.
Studenci kierunków takich jak chemia, biologia, biotechnologia i pokrewnych mogą zdobyć
pierwsze naukowe szlify w programie badawczym pod okiem doświadczonych naukowców
w znanych ośrodkach badawczych:
 Uniwersytet Cambridge (Wielka Brytania),
 Instytut Karolinska (Szwecja)
 Uniwersytet Ludwiga Maximiliana w Monachium (Niemcy)
 Instytut Pasteur (Francja)
 Eidgenössische Technische
Hochschule Zürich (Szwajcaria).
Kandydaci

powinni

osiągać

bardzo

dobre wyniki w nauce i planować
kontynuowanie nauki na studiach doktoranckich. Aplikować można odwiedzając serwis
amgenscholars.eu/europe-program#host-institutions

–

po

wyborze

uczelni,

kandydat

zostanie przeniesiony bezpośrednio na jej stronę, gdzie może dokonać zgłoszenia.
Elementem wspólnym jest przygotowanie krótkiego eseju o osiągnięciach naukowych, listów
rekomendacyjnych oraz wykazu dotychczasowych wyników w nauce.
Zakwalifikowani

kandydaci

otrzymują

stypendium

pokrywające

koszty

transportu,

zakwaterowania i wyżywienia.
Termin aplikowania do wszystkich uczelni to 2 lutego 2015 r.
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Z przyjaciółmi do Niemiec
Trwa nabór na wyjazdy grup studenckich wszystkich kierunków do co najmniej dwóch
niemieckich miast pod opieką nauczyciela akademickiego. Podczas podróży studenci
mają okazję do nawiązania kontaktów oraz zwiedzania ojczyny Goethego.
O stypendium mogą się ubiegać 10-15 osobowe grupy studentów wszystkich kierunków
od drugiego roku studiów oraz jeden nauczyciel akademicki. Studenci powinni samodzielnie
przygotować podróż trwającą od 7 do 12 dni.
Wysokość stypendium:
 50 euro na dzień podróży dla każdego uczestnika,


ubezpieczenie zdrowotne, wypadkowe oraz OC.

Program podróży musi być ustalony wspólnie z niemieckimi instytucjami, które zostaną
odwiedzone (szkoły wyższe, instytuty naukowe, zakłady przemysłowe, instytucje publiczne)
w kilku niemieckich miastach. Grupa powinna posługiwać się językiem niemieckim lub
angielskim. Wnioski składają nauczyciele akademiccy w DAAD w Warszawie.
Formularz „Studienreisen polnischer Studentengruppen” dostępny na stronie: www.daad.pl.
Informacji udziela lektor DAAD na UKW: Yvonne Belczyk-Kohl,
email: yvonne.belczyk-kohl@daad-alumni.de

Terminy składania wniosków:
1 lutego 2015 r. - na podróże od 1 czerwca 2015 r.
1 maja 2015 r. - na podróże od 1 września 2015 r.
1 listopada 2015 r. - na podróże od 1 marca 2016 r.
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Sojusz wiedzy z biznesem
Trwa

nabór

wniosków

w

ramach

programu

Erasmus+

Sojusze

na

rzecz

wiedzy.

Dofinansowanie mogą otrzymać projekty międzynarodowe realizowane w ramach
współpracy instytucji szkolnictwa wyższego i organizacji biznesowych.
Sojusze na rzecz wiedzy można zawierać w dowolnych dziedzinach i sektorach, możliwa jest
również współpraca międzysektorowa. Projekty muszą mieć na celu rozwój nowych,
innowacyjnych i multidyscyplinarnych metod nauczania i uczenia się, wspieranie
przedsiębiorczości wśród studentów i nauczycieli akademickich oraz współtworzenie
wiedzy. Projekt powinien trwać od 2 – 3 lat.
Państwa mogące uczestniczyć w programie:
– 28 krajów członkowskich UE
– kraje EOG: Islandia, Liechtenstein, Norwegia
– kraje kandydujące do UE: Turcja i Macedonia
oraz państwa z grupy krajów partnerskich.

Sojusze

na

organizować

rzecz

wiedzy

działania w

mogą
zakresie

mobilności studentów, naukowców
i kadry, o ile uzupełniają one inne
działania sojuszu i wnoszą wartość
dodaną w realizację celów projektu.

Sojusze na rzecz wiedzy powinny obejmować co najmniej 6 niezależnych organizacji
z co najmniej 3 krajów programu, w tym co najmniej 2 instytucje szkolnictwa wyższego
i 2 przedsiębiorstwa.
Wniosek należy złożyć do Agencji Wykonawczej
ds. Edukacji, Kultury i Sektora Audiowizualnego.
Rue Colonel Bourg/Kolonel Bourgstraat 135-139
B-1140 Bruxelles/Brussel
Belgique/België
tel. +32 2 299 11 11

Maksymalny
wkład UE w 2-letni
projekt wynosi
700 tys. euro,
natomiast
w projekt 3-letni
1 mln euro.

Termin składania wniosków
26 lutego 2015 r., do godz. 12.00
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Amerykańskie granty dla naukowców z Unii
W ramach programu Fulbright naukowcy i doktoranci z krajów Unii Europejskiej mogą
ubiegać się o dofinansowanie na studia, badania i wykłady w Stanach Zjednoczonych
związane z tematyką unijną.
Granty na badania po doktoracie:


miesięczne stypendium w wysokości 2500 – 2900 dolarów, pokrycie kosztów podróży,
ubezpieczenia zdrowotnego i NNW oraz wizy,



znalezienie uczelni leży w gestii kandydata.

Granty na wykłady akademickie:


miesięczne stypendium w wysokości 2500 – 2900 dolarów, pokrycie kosztów podróży,
ubezpieczenia zdrowotnego i NNW oraz wizy,



wybrani kandydaci zostaną przydzieleni do odpowiednich instytucji.

Granty na studia lub badania przed doktoratem:


jeden grant w wysokości 30 000 dolarów na studia doktoranckie na akredytowanym
uniwersytecie w USA,



grant jest przewidziany na jeden rok akademicki.
Termin nadsyłania wniosków:
1 lutego 2015 r. – wnioski wstępne
1 marca 2015 r. – kompletne aplikacje.

Wnioski aplikacyjne dostępne są na stronie:
www.fulbrightschuman.eu/application-form.
Szczegółowych informacji udziela Komisja ds. Wymiany

Naukowej pomiędzy USA, Belgią i Luksemburgiem
email: adviser@fulbright.be.
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Kurs na kulturę
Włoska fundacja Bogliasco przyznaje stypendia osobom łączącym pracę twórczą
z działalnością naukową. Wyjazd daje możliwość pracy w Liguria Study Center w północnej
części Półwyspu Apenińskiego.
Szansę na stypendium mają reprezentanci takich nauk, jak m.in. historia, muzyka, filologia
klasyczna, literatura czy teatr. Podczas pobytu w centrum stypendyści oraz osoby im
towarzyszące otrzymują zakwaterowanie i wyżywienie. Stypendium kończy się publikacją
pracy, występem lub wystawą.
Osoby ubiegające się o stypendium:
 powinny wykazać się osiągnięciami w swojej dziedzinie, odpowiednimi do wieku
i doświadczenia,
 nadesłać opis projektu, nad którym zamierzają pracować podczas stypendium.
Termin aplikacji:
do 15 kwietnia 2015 r. na semestr zimowo-wiosenny (02.2016 – 05.2016)

Aplikacje należy składać poprzez stronę: www.bfge.org/en/apply

Szczegółowych informacji udzielają pracownicy fundacji Bogliasco:
tel. +39 010 347-0049, e-mail: info@bfge.org.
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Praktyki w japońskich centrach technologii
Program Vulcanus daje możliwość studentom nauk ścisłych i technicznych poznania
nowoczesnych technologii oraz specyfiki pracy w takich światowych gigantach, jak Toyota
czy Panasonic.
Studenci II stopnia kierunków technicznych i przyrodniczych
(np. informatyka, mechanika, chemia, biotechnologia, fizyka),
mogący pochwalić się bardzo dobrymi wynikami w nauce oraz
perfekcyjną znajomością języka angielskiego mogą ubiegać
się o kwalifikację do programu Vulcanus.
Program jest finansowany przez Europejsko-Japońskie Centrum
Współpracy Przemysłowej oraz japońskie firmy goszczące
praktykantów.
Praktyka realizowana w okresie od 01.09.2015 do 30.08.2016 obejmuje: tygodniowe
seminarium na temat Japonii,

intensywny kurs języka japońskiego (4 miesiące) oraz

praktykę w jednej z japońskich firm (8 miesięcy). Cały program trwa 12 miesięcy.

Stypendysta otrzymuje:
 1 900 000 jenów (ok. 13 194 euro) na pokrycie kosztów podróży i utrzymania
w Japonii,
 zakwaterowanie,
 bezpłatny kurs języka japońskiego.

Informacje dotyczące programu oraz dokumenty aplikacyjne dostępne na stronie:
www.eu-japan.eu/vulcanus-japan-0.
Pytania można kierować na adres: office@eu-japan.eu.
Termin składania wniosków:
20 stycznia 2015 r.
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Na studia do Argentyny
Ambasada Republiki Argentyny w Polsce zachęca so podjęcia studiów na uczelniach
publicznych w Argentynie. Każdy Uniwersytet corocznie ustanawia liczbę wolnych miejsc
przeznaczonych dla studentów zagranicznych.
Informacje o ich dostępności na poszczególnych uczelniach
przekazywane są do Ambasad Argentyny na całym świecie.
Są

one

jedynymi

instytucjami

uprawnionymi

do

przyznawania miejsc zagranicznym studentom. Argentyńskie
prawo uznaje dokumenty zagraniczne poświadczające
posiadanie
kandydatów

wykształcenia
z

średniego,

wymagań

co

ustalonych

nie

przez

zwalnia
uczelnie

w ramach procesu rekrutacji.
W przypadku, gdy ambasada przyzna danemu studentowi miejsce na Uniwersytecie
w Argentynie, jest on automatycznie uprawniony do złożenia wniosku o wizę zgodnie
z przepisami konsularnymi oraz do podjęcia studiów bez konieczności wnoszenia opłat
z tytułu czesnego, co dotyczy również doktorantów, a także uczestników kursów
specjalnych. Koszty utrzymania pokrywa student.
Informacji udziela Ambasada Republiki Argentyny
w Polsce
tel. 48 22 617 60 28

Pytania można kierować na adres:
secons.epolo@mrecic.gov.ar

Szczegółowe informacje dostępne są na stronie organizacji rządowej zajmującej się
promocją uniwersytetów argentyńskich „Promoción de la Universidad Argentina”
estudiarenargentina.siu.edu.ar.
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Wiadomości
Zgłoś się na Erasmusa!
Biuro Współpracy Międzynarodowej UKW zaprasza do składania
wniosków na studia i praktykę w ramach programu Erasmus w roku
akademickim 2015/2016. Zgłoszenia na studia będą przyjmowane
do 31 marca, a na praktykę do 30 maja. Student zainteresowany udziałem w rekrutacji na studia i praktykę
zobowiązany jest złożyć w BIURZE WSPÓŁPRACY MIĘDZYNARODOWEJ (ul. Chodkiewicza 30, pok. 5)
następujące dokumenty:


formularz zgłoszeniowy (dostępny w zakładce Dla studentów Formularz na wyjazdy na studia)



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)

Zostań Mentorem
Osoby starające się o stypendium w ramach programu Erasmus mogą znacznie zwiększyć swoje szanse
na wyjazd uczestnicząc w programie Mentor. Udział w programie daje bowiem możliwość zdobycia
dodatkowych punktów, które są uwzględniane w procesie rekrutacji przy ubieganiu się o wyjazd
na stypendium zagraniczne. Mentor jest opiekunem zagranicznego studenta podczas jego pobytu
w Bydgoszczy. Po ewaluacji opieki mentora Biuro Współpracy Międzynarodowej wystawi zaświadczenie
o uczestnictwie w programie. Więcej informacji o zadaniach mentora znajduje się w Poradniku Mentora
dostępnym pod adresem: erasmus.ukw.edu.pl. Zgłoszenia prosimy kierować na adres Biura Współpracy
Międzynarodowej: ul. J. K. Chodkiewicza 30, budynek główny, pok. 5 (kontakt: erasmus@ukw.edu.pl).

Francuski konkurs dla polskich matematyków
Polscy matematycy mogą wziąć udział w konkursie „Prix Szolem Mandelbrojt” na najlepsze badania
matematyczne. Zwycięzca otrzyma nagrodę, która pokryje miesięczny pobyt badawczy we Francji
w wybranym przez niego laboratorium. W konkursie mogą wziąć udział polscy naukowcy, którzy nie
przekroczyli 45 lat. Zgłoszenia można przesyłać do 27 marca 2015 r. Aby wziąć udział w konkursie należy złożyć
dokumentację zawierającą CV określające profil kandydata, formularz administracyjny, projekt badawczy,
zaproszenie od dyrektora wybranego laboratorium we Francji. Dokumenty należy złożyć do dnia 27 marca
2015 z listą pięciu dowolnie wybranych publikacji i z dopiskiem „Candidature Prix Szolem Mandelbrojt”.
Szczegóły dostępne są na stronie www.institutfrancais.pl.
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HORYZONT 2020
ERC STARTING GRANTS
Europejska Rada ds. Badań Naukowych przyjmuje aplikacje na granty dla początkujących
naukowców (ERC Starting Grants, identyfikator konkursu to ERC-2015-StG). Granty są adresowane do
młodych naukowców, którzy stopień doktora uzyskali 2-7 lat przed 1 stycznia 2015 r. Wysoko
cenione są projekty interdyscyplinarne, o wysokim stopniu ryzyka naukowego, prowadzące do
ważnych odkryć i przełomowych wyników. Maksymalne finansowanie grantu to 2 mln euro na 5 lat.
Więcej informacji na stronie konkursu na Participant Portal:
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/calls/erc-2015stg.html
Termin składania wniosków: 3.02.2015 r.

MSCA RISE
Komisja Europejska ogłosiła nabór wniosków w konkursie na granty w ramach Marie SkłodowskaCurie Research and Innovation Staff Exchange (RISE). Konkurs adresowany jest do instytucji
zainteresowanych prowadzeniem wspólnego projektu badawczego opartego na wymianie
pracowników naukowych (w tym personelu technicznego i kadry zarządzającej) pomiędzy sektorem
akademickim a szeroko pojętym sektorem pozaakademickim. O grant może się ubiegać konsorcjum
złożone z minimum trzech instytucji z trzech różnych krajów, przy czym dwa z nich muszą być krajami
europejskimi. Czas trwania projektu to maksymalnie 4 lata. Projekty mogą dotyczyć wszystkich
dziedzin nauki.
Więcej informacji na stronie konkursu na Participant Portal:
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/topics/9079msca-rise-2015.html
Termin składania wniosków: 28.04.2015 r.

NIE PRZEGAP TERMINU
15-02-2015
Staże szkoleniowe w zakresie tłumaczeń
Staże w Parlamencie Europejskim przeznaczone są dla osób, które zobowiązane są ukończyć
praktykę/staż szkoleniowy w ramach swojego kierunku studiów. Od kandydatów wymaga się biegłej
znajomości jednego z oficjalnych języków UE lub oficjalnego języka kraju kandydującego oraz
w stopniu bardzo dobrym dwóch innych języków. Staże odbywają się w Luksemburgu i są
przyznawane na okres od jednego do trzech miesięcy. Stażyści otrzymują miesięczny dodatek, który
w 2014 r. wynosił w przybliżeniu 300 euro na miesiąc.
Więcej informacji na stronie: eurodesk.pl
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