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Nabór na wyjazdy w programie Erasmus w roku
akademickim 2013/14
UWAGA!

Nadal trwa 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

Spotkanie
informacyjne dla
zainteresowanych
uczestnictwem
w programie
Erasmus odbędzie
się w środę,
20 lutego
o godz. 15.00

studentów) Formularz na wyjazdy na studia dostępny jest
w wersji online.


zaświadczenie

o

średniej

z

toku

studiów

(wystawia

dziekanat)


O miejscu spotkania
poinformujemy
w późniejszym
terminie na stronie
bwm.ukw.edu.pl

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!
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Zostań ekspertem programu HORIZON
2020

Komisja Europejska ogłosiła nabór kandydatur na ekspertów do
grup doradczych nadchodzącego programu ramowego Horizon
2020, który zacznie obowiązywać po wygaśnięciu 7 Programu
Ramowego Unii Europejskiej.
Nabór

ma

charakter

ciągły,

ale

tylko

kandydatury

tych

ekspertów, które zostaną zgłoszone w terminie do 6 marca, godz.
17.00 będą brane pod uwagę w powoływaniu pierwszych grup
eksperckich. Dlatego warto zgłosić się już teraz!

Termin składania
aplikacji do
pierwszych grup
doradczych:
6 marca 2013

Szczegóły na
stronie programu:
ec.europa.eu

Szczegóły: ec.europa.eu
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Stypendium Heinricha Bolla
Fundacja Heinricha Bölla przyznaje około 1000 stypendiów na rok studentom, absolwentom
i doktorantom wszystkich przedmiotów i narodowości, którzy kontynuują studia na
niemieckich uniwersytetach, wyższych szkół zawodowych (Fachhochschulen) i wyższych
szkołach artystycznych (Kunsthochschulen).
Stypendyści powinni legitymować się znakomitymi wynikami w nauce, być zaangażowani
społecznie

i

politycznie

i

mieć

udokumentowane

zainteresowanie

podstawowymi

wartościami Fundacji Bölla: ekologią i zrównoważonym rozwojem, demokracją i prawami
człowieka, autodeterminacją i sprawiedliwością.
Wymagania wobec kandydatów:


dyplom ukończenia studiów magisterskich;



kandydaci muszą uzyskać zgodę na odbycie studiów doktoranckich w instytucie
naukowym lub szkole wyższej w Niemczech;



biegła znajomość języka niemieckiego.

Stypendium obejmuje:

Termin


stypendium w wysokości 1 050 euro miesięcznie;



dodatek badawczy w wysokości 150 euro miesięcznie.

składania
aplikacji:
1 marca
Szczegóły:
boell.de

Strona 4

Newsletter BWM ● Numer 02/2013, ● www.bwm.ukw.edu.pl●bwm@ukw.edu.pl (052) 34 19 108

Program Fulbrighta – granty dla obywateli UE
Program Fulbrighta, finansowany przez Departament Stanu USA i Dyrekcję Generalną ds.
Edukacji i Kultury Komisji Europejskiej oferuje rocznie około 8 grantów dla obywateli państw
członkowskich UE na studia, badania i wykłady w USA dotyczące spraw unijnych i około
12 grantów dla obywateli USA na studia i badania związane z tematyką unijną do
wykorzystania w krajach członkowskich UE.
Granty na badania po doktoracie:


Znalezienie uczelni leży w gestii kandydata,



Granty obejmują miesięczne stypendium w wysokości 2500 – 2900 dolarów,
koszty podróży lotniczej, ubezpieczenie zdrowotne i od następstw nieszczęśliwych
wypadków oraz koszty wizy. Granty są wypłacane przez 3 miesiące, maksymalnie
jeden rok akademicki.

Granty na wykłady akademickie:


Trzy semestralne granty dla osób po doktoracie na wykłady związane z tematyką
unijną na wybranych uniwersytetach w USA,



Wybrani kandydaci zostaną przydzieleni do odpowiednich instytucji,



Szczegółowe

informacje

dotyczące

uniwersytetów

pragnących

przyjąć

wykładowców z UE są dostępne w grudniu każdego roku,


Granty obejmują miesięczne stypendium w wysokości 2500 – 2900 dolarów,
koszty podróży lotniczej, ubezpieczenie zdrowotne i od następstw nieszczęśliwych
wypadków oraz koszty wizy,



Zainteresowani kandydaci powinni bezzwłocznie nadsyłać swoje wstępne
zgłoszenia.
Termin nadsyłania
zgłoszeń:
1 marca
fulbrightshuman.eu
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Aktualne oferty stypendialne BUWiWM
Przypominamy, że w dalszym ciągu można korzystać z międzynarodowej rządowej oferty
stypendialnej Biura Uznawalności Wykształcenia i Wymiany Międzynarodowej. Jak dotąd nie
zamknięto naboru na stypendia dla studentów, doktorantów i naukowców m.in. do
następujących krajów:
 DANIA
- na staże naukowe do 28 lutego br.
- na kursy letnie do 28 marca br.
Zgłoszenia należy przesyłać bezpośrednio do Danish Agency for International Education
pocztą oraz mailem na adres: iu@iu.dk
Termin nadsyłania zgłoszeń: 28 stycznia 2013 r.
 ISLANDIA
- 8-miesięczne studia w zakresie języka, literatury i historii Islandii
Zgłoszenia należy przesyłać bezpośrednio do Árni Magnússon Institute for Icelandic Studies
Termin nadsyłania zgłoszeń: 1 marca 2013 r.
 JAPONIA
- 8 stypendiów na studia podyplomowe na okres 18 lub 24 miesięcy dla studentów,
absolwentów, doktorantów, pracowników naukowych (przed uzyskaniem stopnia doktora)
w dziedzinie nauk humanistycznych, społecznych, przyrodniczych, medycznych, ścisłych.
Termin nadsyłania zgłoszeń: 3 marca 2013 r.
 MEKSYK
- oferta skierowana jest do studentów znających biegle język hiszpański i posiadających
dyplom ukończenia studiów co najmniej pierwszego stopnia.
Termin nadsyłania zgłoszeń: 30 czerwca 2013 r.
Więcej ofert: buwiwm.edu.pl
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Stypendia rządu francuskiego 2013/14
Ambasada Francji w Polsce oferuje szereg stypendiów obejmujących
wszystkie kierunki studiów i dziedziny badań naukowych dla studentów
drugiego roku Master (studiów magisterskich jednolitych) i dla polskich
naukowców.
I/ BGF Master – 2-gi rok Master
Stypendia skierowane są do wszystkich polskich studentów, którzy

TERMIN
PRZYJMOWANIA
ZGŁOSZEŃ:
08.03.2013

chcieliby kontynuować naukę na ostatnim roku na Uniwersytecie,
w Szkole Ekonomicznej lub na Politechnice we Francji. Dotyczy wszystkich
dziedzin oprócz studiów artystycznych.

IV/ BGF Podwójne doktoraty (doctorat en cotutelle)
Stypendia skierowane są do polskich naukowców pragnących zrobić
doktorat jednocześnie we Francji i w Polsce, pod opieką dwóch
promotorów – polskiego i francuskiego. Dotyczy wszystkich dziedzin,
oprócz studiów medycznych. Okres trwania stypendium : 1- 5 miesięcy
każdego roku, zrealizowanych we Francji, przez 2- 3 lata.

W razie pytań, zapraszamy również z zapoznaniem się ze stroną:

institutfrancais.pl


stypendia są przyznawane na podstawie złożonego dossier i rozmowy
kwalifikacyjnej (w przypadku stypendiów studyjnych);



kandydat powinien znaleźć ośrodek zagraniczny: zapisać się na zajęcia na
własny koszt oraz uzyskać potwierdzenie przyjęcia;
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strona przyjmująca zapewnia zakwaterowanie oraz całkowitą opiekę lekarską



koszty podróży pokrywa kandydat.
Podpis do obrazu/grafiki.
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Aplikacje na studia doktoranckie na Tajwanie

Academia Sinica w Taipei zaprasza do składania aplikacji na studia
doktoranckie w ramach "Taiwan International Graduate Program".
Oferowane kursy:
Chemical Biology and Molecular Biophysics
Molecular Science and Technology
Molecular and Biological Agricultural Sciences
Bioinformatics
Molecular and Cell Biology
Nano Science and Technology
Molecular Medicine
Earth System Science
Biodiversity
Interdisciplinary Neuroscience
Kandydatów obowiązuje:
- ukończenie studiów I-go lub II-go stopnia,
- certyfikat z języka angielskiego (TOEFL, IELTS lub GEPT),
- test GRE,
- przedstawienie karty przebiegu studiów,
- przedstawienie 3 listów referencyjnych.

System aplikacji online oraz szczegółowe informacje można znaleźć
na stronie internetowej: tigp.sinica.edu.tw/applying.html
Podpis do obrazu/grafiki.
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Fundusz Stypendialny i Szkoleniowy – współpraca
instytucjonalna
W ramach Współpracy Instytucjonalnej FSS instytucje z Polski oraz Państw-Darczyńców
zaangażowane w edukację formalną mogą realizować dwustronne oraz wielostronne
projekty, dotyczące zagadnień istotnych dla kształcenia na poziomie podstawowym,
średnim, wyższym, zawodowym lub kształcenia dorosłych. Czas trwania: 0,5 roku – 2 lata.
Działania uprawnione


wsparcie dla współpracy instytucjonalnej w obszarze edukacji między instytucjami,
w tym wymiana uczniów, nauczycieli oraz pracowników;



wsparcie dla współpracy instytucjonalnej w obszarze edukacji między instytucjami na
rzecz realizacji zagadnień będących przedmiotem wspólnego zainteresowania;



rozwój lub przygotowanie nowych narzędzi i metod nauczania, ze szczególnym
uwzględnieniem nauczania opartego na ICT;



konferencje, seminaria, publikacje.

Wnioskodawcy
O dofinansowanie mogą się ubiegać instytucje zajmujące się kształceniem formalnym (na
wszystkich poziomach: podstawowym, średnim, wyższym, zawodowym, osób dorosłych).
Uprawnione instytucje z Polski mogą składać wnioski w imieniu partnera. Partnerstwo
wymaga co najmniej dwóch instytucji, a przynajmniej jedna z nich musi być z PaństwaDarczyńcy.

Nabór dla projektów Współpracy Instytucjonalnej planowany jest na wiosnę 2013 roku
i będzie trwał 2 miesiące.

Szczegóły: fss.org.pl

Strona 9

Newsletter BWM ● Numer 02/2013, www.bwm.ukw.edu.pl●bwm@ukw.edu.pl (052) 34 19 108

Nowy konkurs w ramach ERA IB
1 lutego 2013 NCBiR ogłosiło nabór wniosków w czwartej edycji międzynarodowego
konkursu na projekty naukowe, organizowanego w ramach programu ERA-NET IB, we
współpracy z konsorcjum ERA-NET EuroTransBio. Konkurs skupia się na finansowaniu badań
obejmujących zagadnienia z zakresu biotechnologii przemysłowej.
Tematem konkursu jest: “Industrial biotechnology for Europe: an integrated approach”,
a wnioski powinny zawierać się w przynajmniej jednym z wymienionych obszarów:
• Improved enzyme systems for new and more efficient bioprocesses;
• Metabolic engineering of microorganisms, including the use of synthetic and
systems biology approaches;
• Novel down-stream processes e.g. reduced costs;
• Fermentation and bio-catalytic processes, e.g. for platform chemicals,
including bio-monomers, oligomers and polymers;
• Biological processing (including separation and conversion) of biomass,
including from side streams, and other renewable carbon sources into value added
products;
• New valuable products by plant cell cultures and animal cell cultures.

Konkurs jest dwuetapowy i termin składania wniosków do pierwszego etapu upływa
26 marca 2013 roku.
Więcej informacji na
stronie:
ncbr.gov.pl

Strona 10

Newsletter BWM ● Numer 02/2013, www.bwm.ukw.edu.pl●bwm@ukw.edu.pl (052) 34 19 108

INFORMACJE Z DZIAŁU NAUKI
1. Do 31 marca można składać wnioski o Nagrody Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego za
wybitne osiągnięcia naukowe oraz za osiągnięcia w opiece naukowej i dydaktycznej.
Kandydatów – po jednym do nagrody w danej kategorii – mogą zgłaszać:
 w przypadku nagród za wybitne osiągnięcia naukowe:
- uczelnie,
- podstawowe jednostki organizacyjne uczelni,
- instytuty badawcze,
- instytuty naukowe i komitety naukowe Polskiej Akademii Nauk,
- wydziały lub komisje Polskiej Akademii Umiejętności,
- stowarzyszenia naukowe i naukowo-techniczne;
 w przypadku nagród za osiągnięcia w opiece naukowej i dydaktycznej:
- uczelnie,
- podstawowe jednostki organizacyjne uczelni.
Wnioski należy składać w Departamencie Strategii Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa
Wyższego przy ul. Hożej 20, 00-529 Warszawa, w terminie do 31 marca 2012 r., z dopiskiem
„Nagrody Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego za wybitne osiągnięcia naukowe oraz za
osiągnięcia w opiece naukowej i dydaktycznej”.
2. Ruszyła kolejna edycja konkursu „Grasz o staż”. W tegorocznej, 18. edycji konkursu do
wygrania jest ponad 220 praktyk, w tym staż w Ministerstwie Nauki i Szkolnictwa Wyższego,
a także nagrody dodatkowe. „Grasz o staż” odbywa się pod honorowym patronatem
minister nauki. W konkursie mogą wziąć udział studenci i absolwenci szkół wyższych, którzy
nie ukończyli jeszcze 30 lat. Poza praktykami i stażami mogą wygrać kursy językowe,
treningi interpersonalne czy studia podyplomowe.
Termin składania udziału w konkursie mija 8 kwietnia 2013.

Strona 11

Newsletter BWM ● Numer 02/2013 www.bwm.ukw.edu.pl●bwm@ukw.edu.pl (052) 34 19 108

Wiadomości
Konkurs HARMONIA
Przypominamy, że 15 lutego upływa termin
składania wniosków w konkursie HARMONIA,
organizowanym przez Narodowe Centrum
Nauki. Osoby składające wnioski proszone są o
jak najszybszy kontakt z Biurem Współpracy
Międzynarodowej.
bwm.ukw.edu.pl

Portal.naukowca.pl
Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu wraz
z firmą DGA S.A. uruchomił innowacyjną
platformę szkoleniową dla naukowców.
Teksty i nagrania mają charakter
praktyczny i koncentrują się na
skuteczności prowadzenia badań
i komercjalizacji wyników. Korzystanie
z serwisu jest bezpłatne, wymaga tylko
rejestracji elektronicznej.

Stypendia Ambasady Brunei -LAST MINUTE!
Ambasada Państwa Brunei Darussalam w Berlinie
ogłosiła ofertę stypendiów dla polskich uczelni na studia
w Brunei w roku akademickim 2013/14.
Formularz aplikacyjny oraz wszelkie informacje
dotyczące stypendium znajdują się na stronach:
mofat.gov.bn/scholarship
unissa.edu.bn
itb.edu.bn

7 Program Ramowy – wydarzenia

13/02/2013 Szczecin – Sprawne zarządzanie finansami w 7PR
Więcej informacji: innowacje.zut.edu.pl
19/02/2013 Poznań – Zarządzanie projektami międzynarodowymi w 7PR – dwudniowe
warsztaty
Więcej informacji: kpk.gov.pl
27/02/2013 Poznań – Raport idealny w 7PR
Więcej informacji: kpk.gov.pl
28/02/2013 Łódź – Warsztat międzynarodowy „E-health business models for chronic
conditions”
Więcej informacji: kpk.gov.pl
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NIE PRZEGAP TERMINU
21-02-2013
Uczenie się przez całe życie – Grundtvig, warsztaty
Warszaty Grundtviga umożliwiają osobom dorosłym udział w edukacyjnych
warsztatach tematycznych odbywających się w innym kraju europejskim.
Więcej informacji na stronie: eurodesk.pl
01-03-2013
Fundusz Stypendialny i Szkoleniowy – wymiana studentów i pracowników
Program wspiera wymianę studentów i pracowników uczelni między Polską
a państwami darczyńców: Norwegią, Islandią i Lichtensteinem. Fundusze pochodzą
z Mechanizmu Finansowego EOG oraz Norweskiego Mechanizmu Finansowego.
W Polsce program koordynuje Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji.
Więcej informacji na stronie: eurodesk.pl
08-03-2013
Program Copernic
Stypendia na naukę we Francji w zakresie zarządzania, skierowany jest do osób
posiadających tytuł magistra inżyniera, magistra ekonomii bądź prawa
Więcej informacji na stronie: eurodesk.pl
08-03-2013
Stypendia na studia we Francji
Stypendium na studia uzupełniające, o które mogą ubiegać się studenci ostatniego
roku studiów.
Więcej informacji na stronie: eurodesk.pl

Kontakt:
BIURO WSPÓŁPRACY MIĘDZYNARODOWEJ
PUNKT KONTAKTOWY DS. 7. PROGRAMU RAMOWEGO UE
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

www.bwm.ukw.edu.pl
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