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Biura Współpracy Międzynarodowej UKW
To już ostatni
dzwonek, aby
aplikować na wyjazd
na studia w ramach
programu Erasmus+.
Zainteresowanych
studentów
zapraszamy
do zapoznania się
z procedurą aplikacyjną na stronie 3.

Na zdjęciu studenci programu Erasmus+ podczas powitania przez dr hab. inż. Marka Macko,
prof. UKW, Prorektora ds. Rozwoju i Współpracy oraz pracowników BWM.
Fot. Andrzej Obiała
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Fulbright - spotkanie informacyjne na UKW
Polsko-Amerykańska

Komisja

Fulbrighta

ogłosiła

nabór

na

stypendia

w ramach Fulbright Senior Award oraz Junior Advanced Research Award.
Zainteresowanych możliwościami wyjazdu w ramach programu zapraszamy
na spotkanie informacyjne.
Celem konkursu jest przeznaczenie środków na realizację własnych projektów
badawczych bądź badawczo-dydaktycznych na uczelniach amerykańskich,
placówkach badawczych non-profit oraz niektórych instytucjach rządowych.
Czas trwania wyjazdu może wynosić do dziewięciu miesięcy. W ramach
stypendium zapewnione jest pokrycie następujących kosztów:
 podróży stypendysty do/z USA;
 ubezpieczenia;
 przeprowadzki i zagospodarowania w USA;
 udziału w konferencjach;
 realizacji projektu badawczego;
 miesięcznego dodatku na pokrycie kosztów utrzymania rodziny, jeśli
towarzyszy stypendyście przez minimum 80% pobytu.
Prorektor ds. Rozwoju i Współpracy – dr hab. inż. Marek
Macko, prof. UKW oraz Biuro Współpracy Międzynarodowej
zapraszają doktorantów i pracowników UKW na spotkanie
informacyjne poświęcone ofercie stypendialnej PolskoAmerykańskiej Komisji Fulbrighta.
Spotkanie poprowadzi Natalia Kozłowska - specjalista ds.
Nowych Mediów i IT, doradca Education USA New Media
& IT Officer, EducationUSA Adviser.

15 marca, godzina 11:00-13:00, sala Senatu UKW
zapisy: bwm.ukw.edu.pl – wydarzenia
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Konkurs na wymianę osobową z Ukrainą
Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego oraz Ministerstwo Edukacji i Nauki
Ukrainy zapraszają do podjęcia współpracy w ramach programu polskoukraińskiego.
W ramach programu środki przyznawane przez obie strony na poszczególne
projekty badawcze przeznaczone są na finansowanie wymiany osobowej
(podróży i krótkich pobytów). Współpraca uzgodniona między zespołami
badawczymi może być finansowana w okresie do dwóch lat. Udział
w projekcie młodych badaczy, studentów, doktorantów i osób, które
niedawno uzyskały tytuł doktora, będzie działał na korzyść aplikujących.
Składane w ramach konkursu wnioski muszą wpisywać się w jeden z obszarów
priorytetowych:
 technologie informatyczne oraz nowe technologie produkcyjne;
 energetyka (zarządzanie energią i efektywność energetyczna);
 ekologia i ochrona środowiska;
 nauki o życiu, biotechnologia, medycyna;
 nowe materiały;
 nauki humanistyczne i społeczne;
 technologie obronne.
W Polsce projekty finansowane są ze środków przekazywanych jednostkom na
finansowanie działalności statutowej (lub innych środków własnych jednostki),
z uwzględnieniem międzynarodowej współpracy naukowej. MNiSW nie
przekazuje bezpośrednio dodatkowych środków na realizację projektów
w ramach programu.
Aplikacje można składać do 24 kwietnia.
Formularze aplikacyjne dostępne są na
stronie MNiSW.
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Zaproszenie z Australii
Wirth Institute for Austrian and Central European Studies zaprasza uczestników
studiów doktoranckich do składania aplikacji na stypendium w kanadyjskim
University of Alberta.
Polish Doctoral Research Fellowship to program adresowany do studentów
studiów doktoranckich z zakresu nauk humanistycznych, społecznych i sztuk
pięknych. Kandydaci powinni legitymować się obywatelstwem polskim oraz
być studentami studiów doktoranckich (na zaawansowanym etapie).
Ponadto, wymagana jest biegła znajomość języka angielskiego (w mowie,
i w piśmie) oraz podstawowa znajomość języka niemieckiego lub innego
języka

środkowoeuropejskiego.

Udokumentowana

praca

badawcza,

najlepiej w formie publikacji, będzie dodatkowym atutem.

Stypendium wynosi 27,600.00 CAD i wypłacane jest
w formie 12 miesięcznych rat.

Stypendysta będzie pracownikiem Wirth Institute for Austrian and Central
European Studies oraz będzie miał dostęp do jednej z najlepszych bibliotek
Ameryki Północnej.
Kandydaci powinni przedłożyć zwięzły opis pracy badawczej w języku
angielskim (maksymalnie 500 słów), curriculum vitae oraz podać nazwiska
dwóch referentów.
Aplikacje w

formie

elektronicznej

należy

przesyłać

na

adres

e-mail

patrouch@ualberta.ca w terminie do 10 kwietnia 2017 roku. Finaliści konkursu
wezmą udział w rozmowie kwalifikacyjnej przeprowadzonej przez dyrektora
Wirth Institute, która odbędzie się we Wrocławiu w maju 2017 roku.
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Nie tylko dla podróżników
National Geographic rozpoczął nabór wniosków na granty. W ramach
konkursu badacze z całego świata mogą otrzymać środki na odważne
i przekraczające granice projekty.
Nabór wniosków prowadzony jest w trzech konkursach.
Early Career Grant
 Konkurs adresowany do początkujących naukowców, którzy muszą
posiadać doświadczenie w prowadzeniu badań.
 Wysokość grantu wynosi zazwyczaj do 5 000 dolarów.
 Nabór wniosków prowadzony jest w trybie ciągłym.

Standard Grant
 Konkurs dla badaczy, którzy mają już udokumentowane wcześniejsze
badania. Do konkursu nie powinno się zgłaszać pilnych projektów,
ponieważ procedura oceny trwa ok. 6 miesięcy.
 Wysokość grantu wynosi do 30 000 dolarów.
 Termin składania wniosku 1 kwietnia 2017 r.
Expedited Grant
 Konkurs na pilne wsparcie, związane z wyjątkowymi okolicznościami.
Projekt rozpoczyna się ok. 1 miesiąca od złożenia wniosku.
 Wysokość grantu wynosi do 15 000 dolarów.
 Nabór wniosków prowadzony w trybie ciągłym.
Szczegółowe

informacje

oraz

aplikacje

dostępne

są

na

stronie

nationalgeographic.org/grants/how-to-apply.
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Stypendia i staże
Prestiżowy staż

Z historią w tle

(DLA MŁODYCH NAUKOWCÓW)

(DLA NAUKOWCÓW)

Trwa nabór wniosków w ramach Alain

O stypendium Fundacji Lanckorońskich

Bensoussan

mogą

Laureaci

Fellowship
trwającego

stypendium

Programme.
12

odbędą

je

miesięcy
w

jednym

ubiegać

gowie

klasyczni.

stypendium

jest

młodych

naukowców

po

archeologowie

śródziemnomorscy, historycy i filolo-

z instytutów ERCIM. Program skierowany
do

się

W

ramach

finansowane

jest

prowadzenie

badań

w

doktoracie z zakresu nauk ścisłych, a w

Londynie

Rzymie.

Wnioski

szczególności matematyki i informatyki.

stypendia przyjmowane są przez Polską

Wysokość stypendium zależna jest od

Akademię

instytutu, w którym naukowiec będzie

przyznawane są na okres od 1 do 3

odbywał staż. Szczegół dostępne są na

miesięcy. Informacje dostępne są na

stronie fellowship.ercim.eu

stronie pau.krakow.pl.

Termin składania aplikacji: 30.04.2017

Termin składania aplikacji: 10.05.2017

Trwa

i

Umiejętności.

Wiedniu,

Stypendia

Stypendium za Oceanem

Stypendia DAAD

(DLA ABSOLWENTÓW)

(DLA DOKTORANTÓW

nabór

wniosków

w

ramach

na

I MŁODYCH NAUKOWCÓW)

konkursu Fulbright Graduate Student

Stypendia krótkoterminowe na pobyty

Award. Konkurs adresowany jest do

badawcze

absolwentów studiów wyższych, którzy

wadzenia badań trwających od 1 do 6

planują podjęcie studiów magisterskich,

miesięcy na niemieckiej uczelni lub

lub

uczelniach

w instytucie badawczym. Wysokość

amerykańskich. Możliwe jest uzyskanie

stypendium to 1000 euro miesięcznie.

stypendium (6 – 9 miesięcy) oraz

Informacji nt. programu udziela lektor

pokrycie kosztów podróży stypendysty

DAAD na UKW Yvonne Belczyk-Kohl,

do/z USA. Szczegóły dostępne są na

yvonne.belczyk-kohl@ukw.edu.pl,

stronie: fulbright.edu.pl

tel. (52) 346 20 25, wew. 27.

doktoranckich

w

Wiadomości
Termin składania aplikacji: 19.05.2017
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Wiadomości
Powitaliśmy nowych studentów zagranicznych
20 lutego w murach naszej uczelni powitaliśmy studentów, którzy spędzą na UKW
semestr letni w ramach programu Erasmus+. Biuro Współpracy Międzynarodowej UKW
oraz Erasmus Student Network Bydgoszcz zorganizowali dla żaków z zagranicy tydzień
orientacyjny tzw. welcome week. Wśród zaplanowanych atrakcji były m. in. spotkanie
w ratuszu, zwiedzanie Bydgoszczy, zajęcia sportowe, spotkanie z policją oraz
wycieczka do Torunia. Cennym doświadczeniem dla naszych zagranicznych gości
było spotkanie z Profesorem Karlem Woodem, Amerykaninem, wykładowcą UKW,
który opowiedział o swoich doświadczeniach z perspektywy obcokrajowca od lat
mieszkającego w Polsce. W tym semestrze na Uniwersytecie gościmy stypendystów
z Bułgarii, Chorwacji, Finlandii, Francji, Hiszpanii, Turcji oraz Włoch.
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NIE PRZEGAP TERMINU

Konsultacje FRSE - Partnerstwa strategiczne
08-03-2017
Narodowa Agencja Programu Erasmus+ zaprasza naukowców zainteresowanych
realizacją projektów w ramach akcji Erasmus+ Akcja 2 Partnerstwa Strategiczne dla
szkolnictwa wyższego na dzień otwarty w dniu 14 marca 2017 r. w Warszawie przy
ul. Mokotowskiej 43. W ramach indywidualnych konsultacji będzie można omówić
z pracownikami Narodowej Agencji pomysł na projekt oraz zgodność planowanych
działań projektowych z zasadami Partnerstw strategicznych, a także kwalifikowalność
wydatków. Obowiązuje rejestracja internetowa do dnia 8 marca do godz. 12.00 po
linkiem ankiety.frse.org.pl/surveys/built/2139.

Więcej informacji na stronie eurodesk.pl.
Jaki jest plus Twojego Erasmusa?
Konkurs z okazji 30-lecia programu Erasmus
15-04-2017
By uczcić 30. rocznicę istnienia programu Erasmus Komisja Europejska ogłosiła
konkurs na najciekawsze zdjęcie lub film ilustrujący zalety udziału w programie.
W zabawie mogą wziąć udział beneficjenci programu Erasmus+, jego poprzedników
i programów pokrewnych: Socrates, Socrates II, Leonardo da Vinci, Comenius,
Grundtvig, Uczenie się przez całe życie, Erasmus Mundus, Tempus i Młodzież
w działaniu.
Zadaniem uczestników jest zgłoszenie zdjęcia lub filmu (wraz z opisem liczącym nie
więcej niż 100 słów), opisującego największą korzyść z udziału w programie. Należy
przy tym wskazać rok i kraj, w którym wykonano materiał. Filmy i zdjęcia zostaną
udostępnione w mediach społecznościowych w krajach, gdzie odbędzie się
głosowanie. Autorzy czterech najbardziej inspirujących zgłoszeń wybranych przez
jury otrzymają vouchery podróżne o wartości 100 euro. Laureat internautów otrzyma
voucher wart 600 euro.

Więcej informacji na stronie eurodesk.pl.
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