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Biura Współpracy Międzynarodowej UKW
Z okazji Świąt
Wielkanocnych
składamy Państwu
najserdeczniejsze
życzenia pogody
ducha, słońca,
radości, miłych
spotkań
z najbliższymi
i wszystkiego co
najlepsze.
Pracownicy Biura
Współpracy
Międzynarodowej
UKW.
Na zdjęciu studentki z Bractwa UKW Tryzub podczas Ukraińskiego Dnia Kobiet
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Fulbright Senior Award
Fundacja Fulbright Polska zaprasza do składania wniosków w ramach Fulbright
Senior Award. Stypendium przeznaczone jest dla osób z doktoratem, które są
pracownikami naukowymi.
Stypendyści będą mogli przeznaczyć otrzymane środki na realizację projektów
badawczych na uczelniach amerykańskich, w placówkach badawczych
lub niektórych instytucjach rządowych. Czas trwania stypendium może
wynosić do 4 do 9 miesięcy.
W ramach stypendium zapewnione jest pokrycie kosztów:
 podróży stypendysty do/z USA – 1500 dol.;
 związanych

z

ubezpieczeniem

obowiązkowymi
medycznym

opłatami

wymaganym

afiliacyjnymi
przez

i/lub

amerykańską

instytucję goszczącą;
 jednorazowy

dodatek

przeznaczony

na

przeprowadzkę

i zagospodarowanie w USA – 1300 dol.;
 miesięczny dodatek przeznaczony na pokrycie kosztów związanych
z realizacją projektu badawczego – 300 dol.;
 miesięczny dodatek na pokrycie kosztów utrzymania rodziny, jeśli
towarzyszy stypendyście przez minimum 80% pobytu.

Kandydaci

muszą

posiadać

co

najmniej

stopień

naukowy

doktora

i wykazywać się bardzo dobrą znajomością języka angielskiego. Jeśli mają
stopień naukowy doktora habilitowanego lub profesora, mogą zgłaszać się do
konkursu pod warunkiem, że poza badaniami będą prowadzić zajęcia ze
studentami.
Nabór wniosków na wyjazd w roku akad. 2019/20 trwa do 30 maja 2018.
Szczegóły na stronie www.fulbright.edu.pl/senior-award/.
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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 – 1500 dol.;
 związanych

z

obowiązkowymi

opłatami

afiliacyjnymi

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

dodatek

przeznaczony

na

przeprowadzkę

i zagospodarowanie w USA – 1300 dol.;
 miesięczny dodatek przeznaczony na pokrycie kosztów związanych
z realizacją projektu badawczego – 300 dol.;
 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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Stypendium w
The Wirth Institute for Austrian and Central European Studies ogłosił nabór na
Polish Doctoral Fellowship na rok akakdemicki 2018/19 dla słuchaczy studiów
doktoranckich.
Instytut zaprasza doktorantów z każdej dziedziny nauk humanistycznych,
społecznych i sztuk pięknych do ubiegania się o stypendium. 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.
Kandydaci powinni złożyć:
 opis pracy badawczej w języku angielskim (max. 500 słów),
 curriculum vitae,
 nazwiska dwóch referentów.
Stypendium wynosi około 27 tys. dolarów kanadyjskich i wypłacane jest
w formie 12 rat na początku każdego miesiąca. Kandydat, któremu zostanie
przyznane stypendium będzie pracownikiem Instytutu oraz będzie aktywnie
zaangażowany w pracę nad dysertacją doktorską. Do swojej dyspozycji
stypendysta będzie miał jedną z najlepszych bibliotek Ameryki Północnej.
Finaliści konkursu wezmą udział w rozmowie kwalifikacyjnej przeprowadzonej
przez dyrektora Instytutu, która odbędzie się w Warszawie lub we Wrocławiu
w drugiej połowie maja 2018 roku.
Termin składania zgłoszeń: 16 kwietnia 2018.
Podania w formie elektronicznej należy przesyłać na adres internetowy:
patrouch@ualberta.ca albo w formie drukowanej na adres: The Wirth
Institute for Austrian and Central European Studies, 300 Arts Building,
University of Alberta, Edmonton AB, Canada T6G 2E6.
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Współpraca polsko – niemiecka
Polsko-Niemiecka Fundacja na Rzecz Nauki zaprasza do składania wniosków
w

ramach

tzw.

uproszczonego

konkursu.

Można

zgłaszać

projekty

we współpracy z niemieckimi partnerami, których budżet nie przekracza
10 tys. euro.
Zgodnie z wytycznymi PNFN zgłaszane projekty muszą być realizowane
w ramach współpracy pomiędzy polskimi i niemieckimi partnerami. Wyjątki są
możliwe tylko w uzasadnionych przypadkach. Dotacja PNFN może stanowić
najwyżej 70% kosztów całkowitych projektu. Resztę wydatków powinny
stanowić środki własne lub inne źródła finansowania.
W celu złożenia wniosku należy wypełnić formularz, który składa się z trzech
części:
 opis projektu (do wypełnienia w języku polskim albo niemieckim,
ze streszczeniem w obu językach);
 plan

finansowy

(do

wypełnienia

w

języku

polskim

albo

niemieckim);
 formularz podpisów.
Od 2018 r. fundacja będzie wspierać projekty o długofalowym działaniu,
np. projekty, które mają szansę uzyskania dodatkowych środków z innych
źródeł finansowania na kontynuację przedsięwzięcia lub perspektywę
rozwinięcia z przyznanej dotacji większego projektu. Poszczególne instytuty
danego uniwersytetu są rozumiane jako różni wnioskodawcy.
Szczegóły dostępne są na stronie: www.pnfn.pl/pl/530.php.
Termin składania wniosków: 1 czerwca 2018 r.
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Stypendia i staże
Dla umysłów ścisłych

Stypendium podyplomowe

(DLA MŁODYCH NAUKOWCÓW)

(DLA ABSOLWENTÓW, DOKTORANTÓW

Udział w konkursie Alain Bensoussan

I MŁODYCH NAUKOWCÓW)

Fellowship Programme to szansa na

Trwa

stypendium

konkursu na stypendia podyplomowe

ERCIM.

w

jednym

Kandydat

z

instytutów

powinien

uzyskać

w

nabór

Japonii.

zgłoszeń
W

w

ramach

ramach
konkursu

stopień doktora w ciągu ostatnich ośmiu

przyznanych

lat i posługiwać się biegle językiem

stypendiów na okres 18 lub 24 miesięcy

angielskim. Stypendysta otrzyma 1250

dla studentów, absolwentów, dokto-

euro miesięcznie oraz zwrot kosztów

rantów

podróży.

powinni

(przed uzyskaniem stopnia doktora).

prowadzić badania zgodne z tematyką

Jak informuje NAWA wiek kandydata

zaproponowaną przez ERCIM dostępną

nie może przekroczyć 35 lat. Szczegóły

na stronie fellowship.ercim.eu.

na stronie https://nawa.gov.pl.

Termin składania aplikacji: 30.04.2018

Termin składania aplikacji: 30.03.2018

Wnioskodawcy

zostanie

i pracowników

siedem

naukowych

Stypendia dla inżynierów

Studia w Kolumbii

(DLA DOKTORANTÓW)

(DLA STUDENTÓW I DOKTORANTÓW)

Można już składać wnioski w ramach

Trwa nabór zgłoszeń na stypendia,

konkursu

Rodkiewicz

które umożliwiają podjęcie studiów

Konkurs

magisterskich lub doktoranckich na

adresowany jest do doktorantów, którzy

uczelniach w Kolumbii. Jak informuje

posiadają dyplom inżyniera i prowadzą

MNiSW

badania z zakresu powiązania techniki

stypendium

z

pokrywa czesne i koszty ubezpieczenia.

Czesław

Scholarship

medycyną.

M.

Foundation.

Przyznane

zostaną

oprócz

miesięcznego

strona

stypendia w wysokości 4 tys. dolarów

Wymagana

kanadyjskich (ok. 11 000 zł). Informacje

znajomość

o konkursie dostępne są na stronie

i roczne doświadczenie zawodowe.

cmrsf.ca/Podanie.htm.

Szczegóły na stronie nauka.gov.pl.

Termin składania aplikacji: 30.04.2018

Termin składania aplikacji: 01.06.2018
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Wiadomości
Polskie Powroty – pilotażowy program NAWY
Możliwość stworzenia własnej grupy projektowej, wynagrodzenie dla powracającego
naukowca, szansa dla uczelni na zatrudnienie pracowników bez ponoszenia
dodatkowych kosztów ‒ to tylko niektóre korzyści uruchomionego przez Narodową
Agencję Wymiany Akademickiej (NAWA) programu Polskie Powroty.
Umożliwi on polskim naukowcom powrót do kraju i podjęcie zatrudnienia w uczelniach
lub jednostkach naukowych, oferując im konkurencyjne wynagrodzenie. W ramach
programu NAWA zapewnia długoterminowe (od 36 do 48 miesięcy) finansowanie
wynagrodzeń powracających naukowców i członków stworzonej przez nich grupy
badawczej. Z wnioskiem w programie mogą występować uczelnie lub jednostki
naukowe

planujące

zatrudnienie

naukowca

powracającego

z

zagranicy,

zatrudnionego przez okres co najmniej 2 lat poprzedzających termin złożenia wniosku
w zagranicznych uczelniach lub instytutach badawczych i naukowych, bądź też
w działach badawczych przedsiębiorstw mających siedzibę poza granicami Polski.
Aplikacje na pierwszy, pilotażowy program Polskie Powroty można składać do 31 maja
2018 r. Pierwsze powroty możliwe będą pod koniec tego roku. Więcej o programie na
stronie internetowej nawa.gov.pl./naukowcy/polskie-powroty.

Stypendia dla kobiet nauki
Trwa nabór zgłoszeń do 18. edycji programu L’Oréal-UNESCO Dla Kobiet i Nauki.
Kobiety prowadzące badania z zakresu szeroko pojętych nauk o życiu mogą zdobyć
stypendia w wysokości od 20 tys. do 35 tys. zł. Nagrody w ramach programu L’OréalUNESCO Dla Kobiet i Nauki przyznawane są corocznie w trzech kategoriach:
habilitacyjnej, doktoranckiej oraz magisterskiej. Ponadto wszystkie stypendystki
otrzymają także stypendia konferencyjne, dzięki którym będą mogły promować swoje
osiągnięcia na międzynarodowych konferencjach naukowych na terenie Europy.
Zgłoszenia

przyjmowane

są

do

30

kwietnia

za

pośrednictwem

strony

lorealdlakobietinauki.pl.
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NIE PRZEGAP TERMINU

Wolontariat w Wielkiej Brytanii
30-06-2018
Jeśli studiujesz lub interesujesz się biologią i lubisz obserwować ptaki, w tym projekcie
połączysz przyjemne z pożytecznym. Będziesz mógł jednocześnie podziwiać
i chronić skrzydlatych przyjaciół. Organizatorem wolontariatu

jest stowarzyszenie

działające na rzecz ptaków i ich środowiska naturalnego - The Royal Society
for the Protection of Birds (RSPB). Wolontariusze potrzebni są do pracy w rezerwatach
w całej Wielkiej Brytanii. Minimalny wiek to ukończone 16 lat, choć niektóre rezerwaty
przyjmują jedynie osoby pełnoletnie.

Ochotnik musi podjąć się pracy przez co

najmniej tydzień. Ma zapewnione zakwaterowanie (bez wyżywienia). Wymagana jest
dobra znajomość języka angielskiego. Zgłoszenia należy przesyłać najpóźniej
8 tygodni przed planowaną datą rozpoczęcia projektu.
Więcej informacji na stronach: eurodesk.pl oraz www.rspb.org.uk.

Roczny wolontariat we włoskiej Aronie
15-04-2018
Studenci lubiący pracę z młodzieżą mogą wziąć udział w rocznym projekcie
Wolontariatu Europejskiego w północnych Włoszech, nad malowniczym jeziorem
Maggiore. Wolontariusze będą wspierać działania realizowane przez centrum
rodzinne „Wood” w Aronie. Ich zadania będą dotyczyć następujących obszarów:
animowanie popołudniowych zajęć dla dzieci, organizacja zajęć pozaszkolnych,
pomoc w odrabianiu prac domowych, przygotowanie i prowadzenie warsztatów
artystycznych dla dzieci i młodzieży z Arony i okolic (we współpracy z włoskimi
artystami). Organizatorzy zapewniają, wyżywienie i zakwaterowanie, kieszonkowe
w wysokości 120 euro/miesięcznie oraz pokrycie części kosztów podróży (max 275
euro). Zgłoszenia zawierające CV ze zdjęciem oraz list motywacyjny w języku
angielskim należy przesyłać na adres: aleksandra.sadowska@cwm.org.pl.
Więcej

informacji

na

stronie

eurodesk.pl

oraz

na

cwm.org.pl/wolontariat-

miedzynarodowy/511/1.
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