Newsletter 02/2016
Biura Współpracy Międzynarodowej UKW
Choć luty jest najkrótszym
miesiącem w roku, to wcale
nie brakuje w nim okazji do
zdobycia środków na
badania naukowe czy
wyjazdy na stypendia.
Studenci, chcący wyjechać
na studia lub praktykę za
granicę mogą zgłaszać się
do udziału w programie
Erasmus+.
Pracownicy mogą aplikować
o stypendia we Francji, Austrii
i Turcji oraz składać wnioski w
konkursach organizowanych
przez Fundację na Rzecz
Nauki Polskiej.

Na zdjęciu członkowie Bractwa UKW Tryzub zrzeszającego studentów
z zagranicy (czytaj str. 10)
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Badania we Francji
Instytut Francuski oraz Ambasada Francji w Polsce rozpoczęły przyjmowanie kandydatur
w ramach programu stypendiów rządu francuskiego (BGF). Program skierowany do
badaczy umożliwia wymianę naukową między Francją i Polską.
Stypendia naukowe przeznaczone są dla polskich naukowców (przynajmniej ze stopniem
doktora) planujących przeprowadzić część badań we Francji. Stypendia przyznawane są
we wszystkich dyscyplinach, ale w roku akademickim 2015/2016 priorytetowo traktowane
będą technologie informatyczne oraz tematyka zawarta w programie ramowym Horizon
2020 dotycząca badań naukowych i innowacji.
Miesięczny pobyt naukowy we Francji musi zostać zrealizowany między czerwcem
a grudniem 2016 roku.
Stypendysta naukowiec otrzymuje 1374 euro na każdy miesiąc pobytu we Francji. Ponadto
stypendium pokrywa:
 koszty ubezpieczenia,
 koszty przejazdu z francuskiego lotniska do miejsca pobytu we Francji.
Formularze dla kandydatów udostępnione są na stronie Instytutu Francuskiego w Polsce
w rubryce „Stypendia”:
http://institutfrancais.pl/sciences-universites/files/Form-SSHN-2016-2017.pdf
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Wsparcie dla zespołów
Fundacja na rzecz Nauki Polskiej otworzyła nabór wniosków w ramach konkursu TEAM.
Celem programu jest wsparcie projektów zespołowych prowadzonych przez wybitnych
uczonych z całego świata w najbardziej innowacyjnych obszarach nauki.
Wnioskodawcą w konkursie może zostać naukowiec (niezależnie od narodowości)
posiadający co najmniej stopień naukowy doktora oraz doświadczenie naukowe poparte
osiągnięciami o międzynarodowym zasięgu, który zamierza zatrudnić w swoim zespole
młodych uczonych: studentów, doktorantów oraz młodych doktorów.
W ramach programu finansowane będą projekty trwające do 36 miesięcy. Zaleca się, aby
budżet projektu nie przekroczył 3 500 000 zł
Przedmiotem projektu mogą być badania, które przyczynią się do rozwiązywania bieżących
lub zmieniających się problemów naukowych, mających znaczenie dla rozwijającego się
rynku globalnego lub wniosą znaczący wkład do rozwiązania istotnych wyzwań stojących
przed społeczeństwem.
W programie TEAM obligatoryjny jest udział co najmniej jednego partnera
naukowego z zagranicy.

Finansowaniu podlegają:
 imienne stypendia naukowe dla członków zespołu (dla studenta – 1 000 zł, dla
doktoranta – 3 000 zł, dla młodego doktora – 5 000 zł miesięcznie),
 grant badawczy w wysokości zależnej od liczby doktorantów i młodych doktorów
przyjętych do zespołu oraz od rzeczywistych kosztów projektu.
Informacji na temat projektu udziela:
dr Beata Frączak
Kierownik Zespołu ds. Koordynacji Programów FNP
tel. (22) 845 95 43
e-mail: beata.fraczak@fnp.org.pl
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Tureckie stypendia dla młodych naukowców
Na początku marca rozpocznie się nabór wniosków na stypendia dla doktorantów
i doktorów, którzy chcą prowadzić badania w Turcji. Konkurs adresowany jest do młodych
badaczy, którzy nie ukończyli 35. roku życia.
Organizatorem konkursu jest Rada ds. Badań Naukowych i Technologicznych Turcji
(TÜBİTAK). Jego celem jest wzmocnienie współpracy wybitnych zagranicznych naukowców
z tureckimi instytucjami naukowymi.
Zgodnie z informacjami organizatorów, wnioski mogą składać młodzi naukowcy, którzy
prowadzą

badania

z

zakresu

nauk

przyrodniczych,

inżynieryjnych,

medycznych,

humanistycznych i społecznych.
Przed złożeniem aplikacji wnioskodawca musi uzyskać zaproszenie do prowadzenia badań
od

tureckiej

jednostki

badawczej.

Oprócz

wniosku

składanego

online,

kandydat

zobowiązany jest do przedstawienia projektu badawczego, który chciałby realizować
w Turcji oraz CV wraz z wykazem publikacji. Wymagania dotyczące opisu proponowanych
badań dostępne są TUTAJ.
Maksymalny czas trwania stypendium wynosi 12 miesięcy.
Organizatorzy zapewniają następujące świadczenia:
 stypendium w wysokości 2 250 lir tureckich;
 częściowe pokrycie kosztów podróży do 2 250 lir tureckich;
 częściowe pokrycie kosztów ubezpieczenia do 2 250 lir tureckich.

Nabór wniosków trwa do 7 kwietnia.
Szczegółowe informacje oraz dokumenty aplikacyjne
dostępne są na stronie: tubitak.gov.tr.
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Naukowe powroty
W programie HOMING ogłoszonym przez Fundację na Rzecz Nauki Polskiej finansowane są
innowacyjne projekty realizowane przez badaczy ze stopniem naukowym doktora, którzy
niedawno wrócili do Polski lub planują powrót do kraju.
Wnioskodawcą w konkursie może zostać młody naukowiec (niezależnie od narodowości)
posiadający stopień naukowy doktora nie dłużej niż przez okres 5 lat, przy czym początek
tego okresu wyznacza data roczna uzyskania stopnia, a koniec – rok poprzedzający termin
składania wniosków w konkursie.
Wnioskodawca musi również spełnić łącznie następujące warunki:
 przebywał poza Polską nieprzerwanie przez co najmniej 9 miesięcy w celu
prowadzenia badan naukowych;
 ma zamiar przyjechać do Polski nie później niż w terminie rozpoczęcia projektu lub
przyjechał do Polski nie wcześniej niż w roku poprzedzającym termin składania
wniosków w konkursie.
W ramach programu finansowane będą projekty trwające do 24 miesięcy. Zaleca się, aby
budżet projektu nie przekroczył 800 000 zł. W programie HOMING obligatoryjny jest udział
co najmniej jednego partnera naukowego z kraju lub z zagranicy.
Kierownik projektu na czas jego realizacji będzie zatrudniony w jednostce co najmniej
w wymiarze 60% etatu na rzecz projektu. Studenci i doktoranci mogą zostać przyjęci do
zespołu albo na podstawie umowy o pracę, albo na podstawie stypendium. Przyjmowanie
wniosków w pierwszym konkursie rozpocznie się 15 lutego i zakończy 24 marca 2016 r.
Szczegółowy opis konkursu oraz wzór dokumentacji konkursowej dostępny jest na stronie
Fundacji na Rzecz Nauki Polskiej: www.fnp.org.pl/oferta/homing.
Kontakt
dr Monika Biłas-Henne
Koordynator Programu w FNP
tel. 22 845 95 17
e-mail: monika.bilas@fnp.org.pl
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Granty
Polscy naukowcy wraz z uczonymi z trzynastu innych krajów Europy mogą się ubiegać
o granty przyznawane przez Stowarzyszenie National Geographic, w ramach Globalnego
Funduszu Badawczego (Global Exploration Fund).
Nabór wniosków prowadzony jest równocześnie w trzech konkursach. Średnia wysokość
grantu wynosi ok. 20 000 euro. Nabór wniosków trwa do 19 czerwca.
Global Exploration Fund – Northern Europe: Exploration Grants
Konkurs, którego celem jest finansowanie wypraw w dowolne miejsce na świecie.
Wyprawa powinna mieć charakter naukowy – eksploracyjny, jednak wnioskodawca
nie musi posiadać tytułu naukowego doktora. Raport z wyprawy zostanie
opublikowany w mediach należących do National Geographic.
Szczegóły na stronie konkursu.

Global Exploration Fund – Northern Europe: Research Grants
Adresatami konkursu są naukowcy, którzy posiadają stopień naukowy doktora oraz
są autorami przynajmniej trzech artykułów opublikowanych w czasopismach
recenzowanych. Wnioskodawca musi zajmować się badaniami w jednej z dziedzin
nauki:

antropologia,

archeologia,

biologia,

geografia,

oceanografia

lub

paleontologia. Finansowane są również projekty interdyscyplinarne.
Szczegóły na stronie konkursu.

Global Exploration Fund – Northern Europe: Conversation Grants
Wnioskowane projekty muszą charakteryzować się innowacyjnym podejściem do
ochrony zasobów biologicznych i kulturowych oraz mieć potencjał do globalnego
zastosowania. Wnioskodawca nie musi posiadać stopnia naukowego doktora.
Szczegóły na stronie konkursu.
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W hołdzie wielkiemu humaniście
Celem Stypendium im. Bronisława Geremka jest wsparcie badań naukowych nad polskim
dziedzictwem narodowym w kontekście tradycji europejskiej. Laureaci stypendium uzyskają
środki na przeprowadzenie własnego tematu badawczego w Institut für die Wissenschaften
vom Menschen w Austrii.
O stypendia mogą ubiegać się młodzi oraz doświadczeni naukowcy, którzy zajmują się
badaniami z zakresu nauk humanistycznych oraz społecznych, których tematyka jest
związana z jedna z głównych dziedzin badawczych Institut für die Wissenschaften vom
Menschen jak np. Sources of Inequality, Religion and Secularism, Democracy in Question,
United Europe – Divided History, Economic Ideas and Institutions in Eastern Europe.
Kandydaci do programu

Kandydaci do programu

Bronisław Geremek

Bronisław Geremek

Senior Visiting Fellowship

Junior Visiting Fellowship

muszą spełnić

muszą spełnić

następujące warunki:

następujące warunki:

 profesor nadzwyczajny

 uczestnik studiów

z zakresu nauk

doktoranckich lub

humanistycznych lub

młody doktor w

społecznych;

zakresie nauk

 udokumentowane

humanistycznych lub

osiągnięcia naukowe;

społecznych;

 wiek do 60 lat.

 wiek do 35 lat.

Miesięczne stypendium wynosi:
3 800 euro – doświadczony badacz;
1 800 euro - młody naukowiec.
Aplikacje przyjmowane są do dnia 28 marca 2016 poprzez stronę internetową programu:
http://www.iwm.at/fellowships/geremek.
Newsletter BWM Nr 02/2016

www.bwm.ukw.edu.pl

bwm@ukw.edu.pl

tel. 52 34 19 108

Strona 8

Oferty stypendialne i stażowe
Stypendium na wyjazd do Wiednia

Doktorat we Francji

(DLA MŁODYCH NAUKOWCÓW)

(DLA DOKTORANTÓW)

Stypendium

Józefa

Tischnera

daje

Stypendia BGF

Doktorat Cotutelle

możliwość spędzenia sześciu miesięcy

skierowane są do polskich studentów,

(od lipca do grudnia 2016) w Instytucie

którzy

Nauk

naukowy doktora jednocześnie we

o

Człowieku

w

Wiedniu

i

chcieliby

uzyskać

stopień

wykonania tam projektu badawczego

Francji

w zakresie nauk humanistycznych lub

pokrywa koszt trzech pobytów we

społecznych.

Francji, od jednego do max. pięciu

Stypendium

zostało

i

w

Polsce.

Stypendium

ufundowane przez papieża Jana Pawła

miesięcy w

II

Foundations

mickim. Stypendysta otrzymuje ok.

i Fundację Kościuszkowską. 1 800 euro

767 € na każdy miesiąc spędzony we

miesięcznie ma umożliwić stypendyście

Francji. Stypendium pokrywa koszty

pokrycie

zakwaterowania,

też wpisowego do kwoty 6100 €

podróży i ubezpieczenia. Szczegóły na

rocznie. Informacje dostępne są na

stronie: iwm.at/fellowships/tischner.

stronie institutfrancais.pl.

Termin składania aplikacji: 29.02.2016

Termin składania aplikacji: 04.03.2016

oraz

Open

Society

kosztów

stypendia
O

wniosków

Fundacji

stypendium

archeologowie,

na

Lanckorońskich.

mogą

ubiegać

historycy,

akade-

(DLA STUDENTÓW I DOKTORANTÓW)

(DLA NAUKOWCÓW)
nabór

roku

Zielone granty

Prestiżowe stypendium
Rozpoczęto

każdym

się

historycy

Trwa nabór wniosków w ramach tzw.
zielonych grantów, które przyznawane są przez Fundację im. Heinricha
Bölla. W ramach konkursu przyznane
zostaną

stypendia

dla

studentów

sztuki, filologowie klasyczni i historycy

i doktorantów, którzy planują podjąć

filozofii. W ramach programu finanso-

naukę na niemieckich uczelniach.

wane

Wymagana

jest

prowadzenie

badań

w Wiedniu, Londynie i Rzymie. Wnioski na
stypendia przyjmowane są przez Polską
Akademię Umiejętności, szczegóły na

języka
muszą

jest

biegła

niemieckiego.
przedstawić

znajomość
Doktoranci

zaświadczenie

o przyjęciu na studia doktoranckie
na niemieckiej uczelni. Informacje na

stronie pau.krakow.pl.

stronie Fundacji - boell.de.

Termin składania aplikacji: 15.05.2016

Termin składania aplikacji: 02.03.2015
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Wiadomości

Angielski w sieci

Zrzeszenie studentów zagranicznych

British Council i platforma Future Learn

Na naszej uczelni od niedawna działa Bractwo

organizują

UKW Tryzub zrzeszające studentów z Ukrainy,

bezpłatny

kurs

języka

angielskiego online (22.02 - 04.04), na

Białorusi oraz Rumunii. Anastasiia Tereshchenko,

poziomie średniozaawansowanym.

studentka Edukacji Muzycznej UKW z Ukrainy wraz
z Radosławem Ciechańskim, pełnomocnikiem

Kurs odbywa się za pośrednictwem

rektora ds. osób niepełnosprawnych, powołali

interaktywnej platformy Future Learn, na

bractwo, aby pomóc studentom z zagranicy

którą

w adaptacji w polskim środowisku.

w

piłkarskich,

„Odjazdowych
polskich

pomogło

momencie

się

logować,

a także zadawać pytania.

organizacji

oraz

częstowało

Osoby

ukraińskim

barszczem.

o

mikołajek”

studentów

w

dowolnym

mogą

korzystać z zamieszczonych materiałów,

Do tej pory, bractwo zorganizowało przeglądy
meczów

użytkownicy

zainteresowane

wypełnienie formularza

proszone
na

są

stronie

futurelearn.com.

Studenci planują przeprowadzenie bezpłatnych
kursów języka ukraińskiego oraz prezentację
ukraińskiej kultury podczas Dnia Turysty.

Rekordowy Erasmus
Komisja Europejska podsumowała pierwszy rok funkcjonowania programu
Erasmus+. Jak wynika z raportu za rok 2014, liczba studentów, uczestników
praktyk i nauczycieli, którzy wyjechali uczyć się lub pracować dzięki wsparciu
programu sięgnęła 650 tysięcy.
Wśród trzech najpopularniejszych krajów docelowych wybieranych przez
studentów są niezmiennie Hiszpania, Niemcy i Francja. Udział w programie
znacząco

zwiększa

szanse

młodych

ludzi

na

zdobycie

atrakcyjnych,

kierowniczych stanowisk pracy.
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Dzień Informacyjny: Research and Innovation Staff Exchange (RISE) w ramach Działań Marii
Skłodowskiej-Curie w programie HORYZONT 2020
23.02.2016/Warszawa/Uniwersytet Warszawski
RISE to projekty badawcze dla naukowców z każdej dziedziny wiedzy, przy czym wysoko cenione są
projekty interdyscyplinarne. Polegają one na realizacji wspólnego projektu, na który składają się
takie działania, jak: wymiana pracowników, organizacja konferencji i szkoleń, zdobywanie nowych
umiejętności, opracowywanie nowych publikacji i patentów.
Podstawowym działaniem projektu jest wymiana pracowników (na zasadzie oddelegowania)
pomiędzy uczestniczącymi w projekcie instytucjami. Okres oddelegowania może trwać dla każdego
pracownika od 1 do 12 miesięcy łącznie. O grant może aplikować konsorcjum składające się
z minimum trzech instytucji znajdujących się w trzech różnych krajach. Powyżej tego minimum może
zostać włączona dowolna liczba partnerów.
Rejestracja poprzez stronę internetową KPK.

Nauki społeczne – oferta austriackiego SYNYO GmbH
Organizacja z Austrii: SYNYO GmbH jest zainteresowana nawiązaniem współpracy z jednostkami
z Polski w celu wspólnego aplikowania o granty w programie Horyzont 2020. Obszary tematyczne,
którymi zajmują się w swoich projektach dotyczą między innymi nauk społecznych, starzejącego się
społeczeństwa, analizy danych jak również zagospodarowania miejskiego – inteligentne miasta.
Więcej informacji o firmie i jej działalności znajduje się TUTAJ.
Osoba do kontaktu:
dr Peter Leitner
email: peter.leitner@synyo.com

Biotechnologia – CNTA z Hiszpanii poszukuje partnerów
Hiszpańskie Narodowe Centrum Technologii Żywności i Bezpieczeństwa (CNTA) jest zainteresowane
nawiązaniem współpracy z jednostkami z Polski. Głównym celem instytucji jest przyczynienie się do
rozwoju i innowacji w sektorze rolno-spożywczym poprzez oferowanie wsparcia technicznego,
poprawię jakości oraz konkurencyjność.
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Centrum oferuje zaawansowane usługi technologiczne dla firm i organizacji wymagających
wsparcia zewnętrznego do prowadzenia działań, takich jak: badania i rozwój, kontrola jakości,
bezpieczeństwo żywności oraz szkolenia z zakresu tematów związanych z branżą rolno-spożywczą.
Tematy, do których CNTA poszukuje partnerów:
 SFS-35-2017: Innovative solutions for sustainable packaging;
 SFS-40-2017: Sweeteners and sweeter enhancers;
 SFS-39-2017: How to tackle the childhood obesity epidemic?
 BG-08-2017: Innovative sustainable solutions for improving the safety and dietary properties of
seafood;
 BIOTEC-07-2017: New Plant Breeding Techniques (NPBT) in molecular farming: Multipurpose
crops for industrial bioproducts.
Szczegółowe informację dotyczące doświadczenia firmy, jej możliwości oraz potencjalnych
kierunków rozwoju przedstawiono w załączonej ofercie.
Osoba do kontaktu: Sonia Elvira Chamarro, e-mail: selvira@cnta.es

Ostatni dzwonek – konkursy w dziedzinie Środowisko
8 marca br. upływa termin składania wniosków w konkursach ogłoszonych w programie Horyzont
2020 w ramach wyzwania „Działania w dziedzinie klimatu, środowisko, efektywna gospodarka
zasobami i surowce”. W ramach konkursu można zgłaszać projekty wpisujące się w następujące
tematy:
o

SC5-11-2016: Supporting international cooperation activities on water;

o

SC5-25-2016: Macro-economic and societal benefits from creating new markets in a circular
economy;

o

SC5-21-2016-2017: Cultural heritage as a driver for sustainable growth;

o

SC5-16-2016-2017: Raw materials international co-operation;

o

SC5-10-2016: Multi-stakeholder dialogue platform to promote innovation with nature to
address societal challenges.

Pełna lista tematów jest dostępna na Participant Portal.
Osoby zainteresowane konsultacjami przygotowywanego wniosku mogą kontaktować się mailowo
z Panią Magdaleną Głogowską z Krajowego Punktu Kontaktowego
Programów Badawczych UE: magdalena.glogowska@kpk.gov.pl
Call nr H2020-SC5-2016-2017
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Konkursy w obszarze „Europa w zmieniającym się świecie”
Komisja Europejska przyjmuje obecnie wnioski w konkursach w obszarze tematycznym „Europa
w zmieniającym się świecie – integracyjne, innowacyjne i refleksyjne społeczeństwa”.
CO-CREATION FOR GROWTH AND INCLUSION:
Co-creation between public administrations: once-only principle
Call nr H2020-SC6-CO-CREATION-2016-2017
Termin składania wniosków: 24 maja 2016
ENGAGING TOGETHER GLOBALLY:
EU-China cooperation on sustainable urbanization
Centres/Networks of European research and innovation
Call nr H2020-SC6-ENG-GLOBALLY-2016-2017
Termin składania wniosków: 14 kwietnia 2016
Osoby

zainteresowane

konsultacjami

przygotowywanego

wniosku

w

Krajowym

Punkcie

Kontaktowym Programów Badawczych UE proszone są o przesłanie wiadomości mailowej na adres:
malgorzata.krotki@kpk.gov.pl.

NIE PRZEGAP TERMINU
Szkoła Letnia – Humanity in Action
23-02-2016
Akademia Praw Człowieka i Aktywności Obywatelskiej to program, podczas którego studenci i doktoranci
mogą pogłębić swoją wiedzę na temat mierzenia się przez państwo i społeczeństwo z wyzwaniami praw
człowieka, transformacji systemowej, budowania społeczeństwa obywatelskiego i umacniania demokracji.
Udział w Akademii jest bezpłatny. Ponadto, organizator pokrywa koszty zakwaterowania, lokalnego transportu
i większą część kosztów wyżywienia. Warsztaty będą odbywały się w Warszawie, Berlinie, Atenach i Atlancie
w terminach: 27 maja - 26 czerwca oraz 5 do 30 lipca 2016 roku.

Więcej informacji na stronie: eurodesk.pl
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