Newsletter 02/2018
Biura Współpracy Międzynarodowej UKW
Studenckie wymiany
w ramach programu Erasmus
oraz jego następcy, czyli
Erasmus+, są organizowane
w Europie już od 30 lat.
Uczestniczyło w nich ponad
180 tys. polskich studentów.
Erasmus+ to bez wątpienia
największy międzynarodowy program dydaktyczny,
który stale się rozwija.
Od 2016 r. możliwe są
wyjazdy do tzw. krajów
partnerskich, jak np. Ukraina,
Białoruś, Rosja, Indie,
Kazachstan. Zachęcamy
zarówno pracowników, jak
i studentów do aplikowania.
Na zdjęciu dr hab. inż. Marek Macko, prof. nadzw., Prorektor
UKW oraz dr Chinmay Pandya, wicekanclerz Dev Sanskriti
University podczas wizyty w ramach programu Erasmus+
z krajami partnerskimi.
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Erasmus+ z krajami partnerskimi – rekrutacja
Zapraszamy pracowników UKW do wzięcia udziału w rekrutacji na wyjazdy
dydaktyczne lub szkoleniowe w ramach programu Erasmus+ z krajami
partnerskimi w roku akademickim 2017/18.
W ramach stypendium można sfinansować tygodniowy pobyt (5 dni aktywnej
mobilności + 2 dni na podróż) na następujących uczelniach:
 Belarussian State University (STA)
 West Kazakhstan State University (STA)
 State University of Humanities and Technology, Orekhovo-Zuyevo,
Rosja, (STA)
 Chmielnicki National University, Ukraina, (STT)
 National Technical University of Ukraine (STA),
 National University of Ostroh Academy, Ukraina (STA).
Pobyt pracownika w instytucji goszczącej może rozpocząć się najwcześniej
w dniu 15.03.2018 r. i zostać zakończony przed 30.06.2019 r.
W przypadku wyjazdów dydaktycznych wykładowca zobowiązany jest do
przeprowadzenia podczas pięciodniowego pobytu minimum 8 godzin zajęć
dydaktycznych dla studentów uczelni przyjmującej.
Aby wziąć udział w rekrutacji pracownik zobowiązany jest złożyć w Biurze
Współpracy Międzynarodowej UKW następujące dokumenty:
 Formularz zgłoszeniowy zatwierdzony przez przełożonego;
 Staff Mobility Agreement for Teaching lub Staff Mobility Agreement for
Training zatwierdzone przez instytucję przyjmującą.
Formularze dostępne są na stronie bwm.ukw.edu.pl w zakładce Erasmus+ kraje
partnerskie/Rekrutacja 2017/18.
Termin składania dokumentów: 28.02.2018.
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Erasmus+ dla studentów
Jeżeli jesteś studentem pierwszego, drugiego lub trzeciego stopnia studiów
dziennych lub zaocznych, wykorzystaj możliwości jakie daje program
Erasmus+ i aplikuj już dziś na studia lub praktykę!
Na zagraniczną praktykę można wyjechać również będąc absolwentem. Jeśli
więc jesteś na ostatnim roku studiów licencjackich lub magisterskich masz
szansę na wzbogacenie swojego CV.
Miesięczne stawki stypendialne na wyjazd studia wynoszą od 400 do 500 euro
w zależności od kraju docelowego. Podczas wyjazdu na praktykę student lub
absolwent otrzymuje od 500 do 600 euro na miesiąc.
Dla osób pobierających stypendium socjalne na UKW stypendium zwiększone
jest o równowartość 200 euro płatne w PLN!
Dofinansujemy kurs językowy przygotowujący do wyjazdu!
Termin składania dokumentów na wyjazdy na studia: 28.02.2018.
Termin składania dokumentów na wyjazdy na praktyki: 20.04.2018.
Miejsce

składania

dokumentów:

Biuro

Współpracy

Międzynarodowej,

ul. J. K. Chodkiewicza 30, bud. B, pok. 161.
Więcej informacji na stronie erasmus.ukw.edu.pl lub pod nr tel. 52 34 19 108.

Informacji nt. programu udziela Joanna Kalka, Biuro Współpracy
Międzynarodowej, erasmus@ukw.edu.pl, tel. 52 341 91 07.
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Fulbright dla doktorantów
Ogłoszono nabór do programu Junior Advanced Research Award Fundacji
Fulbrighta.

Konkurs

adresowany

jest

doktorantów,

którzy

są

na

zaawansowanym etapie pisania rozprawy doktorskiej.
Celem wyjazdu jest realizacja projektu badawczego w amerykańskiej uczelni,
instytucie badawczym lub organizacji pozarządowej. Stypendium może trwać
od 6 do 9 miesięcy.
W ramach stypendium zapewnione jest pokrycie kosztów:
 podróży stypendysty do/z USA;
 związanych

z

obowiązkowymi

opłatami

afiliacyjnymi

i/lub ubezpieczeniem medycznym wymaganym przez amerykańską
instytucję goszczącą;
 jednorazowy

dodatek

przeznaczony

na

przeprowadzkę

i zagospodarowanie w USA;
 miesięczny dodatek przeznaczony na pokrycie kosztów związanych
z realizacją projektu badawczego;
 miesięczny dodatek na pokrycie kosztów utrzymania rodziny, jeśli
towarzyszy stypendyście przez minimum 80% pobytu.

Kandydaci muszą wykazywać

się

bardzo dobrą

znajomością języka

angielskiego i spełniać wymogi formalne do otrzymania wizy J-1. Powinni też
umieć uargumentować przed komisją, dlaczego ich projekt powinien zostać
zrealizowany w USA i jak pobyt na stypendium wpisze się w ich plany badawcze
oraz rozwój nauki w Polsce.
Rozprawa doktorska może zostać obroniona dopiero po powrocie ze
stypendium.
Nabór wniosków na wyjazd w roku akad. 2019/20 trwa do 15 maja 2018.
Szczegóły na stronie fulbright.edu.pl/junior-award/.
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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

Stypendium w Austrii

(DLA STUDENTÓW I DOKTORANTÓW)

(DLA NAUKOWCÓW I DOKTORANTÓW)

Trwa

nabór

wniosków

konkursie

Austriackie Forum Kultury w Warszawie

niemiecką

zaprasza do zapoznania się z ofertą

Fundację im. Heinricha Bölla. W ramach

Stypendium im. Richarda Plaschka,

konkursu przyznanych zostanie ok. 1000

które skierowane są do osób z tytułem

stypendiów dla studentów i dokto-

doktora lub doktorantów zajmujących

rantów, którzy planują podjąć naukę

się

w niemieckich uczelniach. Wymagana

w połączeniu z innymi naukami, np.

jest

organizowanym

w

przez

historią

Austrii,

zwłaszcza

biegła

znajomość

języka

kulturoznawstwem. Pobyt stypendialny

niemieckiego.

Doktoranci

muszą

w Austrii może trwać od 4 do 12

przedstawić zaświadczenie o przyjęciu

miesięcy,

na studia doktoranckie na niemieckiej

1150

uczelni. Szczegóły na stronie boell.de/en

dostępne są na stronie grants.at.

Termin składania aplikacji: 01.03.2018

Termin składania aplikacji: 01.03.2018

a

euro

stypendium

miesięcznie.

wynosi

Informacje

Stypendia dla inżynierów

Stypendia rządowe we Francji

(DLA DOKTORANTÓW)

(DLA STUDENTÓW I DOKTORANTÓW)

Można już składać wnioski w ramach

Ambasada

konkursu

składania

Scholarship

Czesław

M.

Foundation.

Rodkiewicz
Konkurs

Francji
wniosków

stypendialne.

zaprasza
na

do

programy

Aplikować

mogą

adresowany jest do doktorantów, którzy

studenci, którzy chcieliby kontynuować

posiadają dyplom inżyniera i prowadzą

naukę we Francji na ostatnim roku

badania z zakresu powiązania techniki

studiów magisterskich. Program dla

z medycyną. Przyznane zostaną dwa

doktorantów przewiduje trzy pięcio-

stypendia w wysokości 4 tys. dolarów

miesięczne pobyty we Francji w celu

kanadyjskich (ok. 11 000 zł). Informacje

realizacji

o konkursie dostępne są na stronie

codirection.

cmrsf.ca/Podanie.htm.

institutfrancais.pl/pl/prezentacja

Termin składania aplikacji: 30.04.2018

Termin składania aplikacji: 07.03.2018
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Wiadomości
Wizyta w Dev Sanskriti Vishwawidyalaya
- mobilność w ramach Erasmus+ z krajami partnerskimi
Biuro Współpracy Międzynarodowej UKW realizuje projekt Erasmus+ „Mobilność
edukacyjna w sektorze szkolnictwa wyższego z krajami partnerskimi” (nr umowy 2016
-1-PL01-KA107-024694).
W ramach programu w dniach 05.02. – 09.02.2018 pracownicy UKW gościli w Dev
Sanskriti Vishwawidyalaya – uczelni partnerskiej w Haridwarze (Indie). Dr hab. inż.
Marek Macko, prof. nadzw. w ramach mobilności typu STA prowadził wykłady nt. The
implementation of A1 and CAD tools for grinder’s designing.

Mgr Aniela Bekier-

Jasińska, kierownik Biura Współpracy Międzynarodowej UKW, w ramach mobilności
typu STT realizowała job shadowing w jednostkach administracyjnych DSVV: Biurze
Współpracy Międzynarodowej i Centrum Rekrutacji Studentów Zagranicznych.
Dr Katarzyna Chmielewska, pełnomocnik Rektora ds. Programu Erasmus+ i Studentów
Zagranicznych prowadziła rozmowy nt. dalszych wspólnych projektów oraz wymiany
akademickiej studentów i pracowników w ramach programu Erasmus+.
Natomiast dr hab. Benedykt Odya, prof. UKW, Prorektor ds. Spraw Studenckich
i Jakości Kształcenia odbył szereg spotkań i wykładów, w których został
zaprezentowany muzyczny dorobek polskiej muzyki, ze szczególnym uwzględnieniem
chóralistyki. Jednocześnie wyjazd ten stanowił podstawę do przeprowadzenia badań
w zakresie muzyki wschodu, ze szczególnym uwzględnieniem klasycznej muzyki
indyjskiej.
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NIE PRZEGAP TERMINU
Pomagaj ucząc się języków
31-03-2018
Niemiecka organizacja Pro international e.V. oferuje bardzo szeroki wachlarz
workcampów dla studentów. Można zająć się pracami modernizacyjnymi na terenie
placów zabaw, pomagać w domach kultury lub centrach młodzieżowych. Na
zainteresowanych czekają też projekty ekologiczne - sadzenie drzew, tworzenie
ścieżek przyrodniczych i oczyszczanie strumieni.
Workcampy odbywają się w języku angielskim lub niemieckim. Te drugie pełnią także
rolę obozów językowych. Od uczestników wymagana jest znajomość języka
przynajmniej w stopniu podstawowym.
Obozy trwają 2-3 tygodnie, czas pracy to 20-25 godzin w tygodniu. Projekty odbywają
się przez cały rok. Wolontariusz ma zapewnione wyżywienie i zakwaterowanie. Należy
zabrać ze sobą Europejską Kartę Ubezpieczenia Zdrowotnego (EKUZ). Koszt
workcampu zależy od projektu. Przy projektach językowych obowiązuje dodatkowa
opłata w wysokości 160 euro.
Zgłoszenia należy przesyłać za pośrednictwem Stowarzyszenia Promocji Wolontariatu
- organizacji partnerskiej pro international e.V. w Polsce.
Więcej informacji na stronach: eurodesk.pl oraz pro-international.de.

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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