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Początek nowego semestru
sprzyja nowym planom,
a wiosna napawa
energią do podejmowania
nowych działań.
Wraz z życzeniami
świątecznymi,
życzymy wielu sukcesów
i wytrwałości w ubieganiu
się o granty i stypendia
europejskie.
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Na zdjęciu:
Stypendystka II tury
projektu
Staże na Litwie
stazenalitwie.ukw.edu.pl
fot. Dawid Gulczyński

Wszystkim Subskrybentom Newslettera
życzymy
zdrowych, radosnych Świąt Wielkanocnych,
wiosennego nastroju, serdecznych spotkań
w gronie rodziny i przyjaciół
oraz Wesołego Alleluja!
Prorektor ds. Nauki i Współpracy z Zagranicą
prof. dr hab. Sławomir Kaczmarek
wraz z zespołem Biura Współpracy Międzynarodowej
i Działu Nauki UKW.

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

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


zaświadczenie o średniej z toku studiów

Formularz
zgłoszeniowy do
programu Erasmus
należy wypełnić na
stronie internetowej
erasmus.ukw.edu.pl,
wydrukować,
podpisać,
a następnie zdobyć
podpis koordynatora
instytutowego
(lista koordynatorów
znajduje się na
stronie biura
w zakładce Kontakt).
Wnioski
niekompletne nie
będą przyjmowane.,

(wystawia dziekanat)


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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Dzień informacyjny dla konkursów CIP-ICT PSP oraz
FP 7 – spotkanie w RPK Gdańsk

Spotkanie

poprowadzą

Eksperci

Krajowego

Punktu

Kontaktowego Programów Badawczych UE – Pan Andrzej Galik,
Pani Aleksandra Ihnatowicz oraz Pan Jan Lisowski. Spotkanie
skierowane jest do osób, które są zainteresowane uczestnictwem
w międzynarodowych projektach badawczych w podprogramie
COOPERATION 7. PR UE w priorytecie tematycznym ICT oraz
w Programie Szczegółowym CIP na Rzecz Wspierania Polityki
w Zakresie Technologii Informacyjnych i Komunikacyjnych
(ICT PSP).
Szczegółowy program znajduje się na stronie internetowej RPK ds.
7. PR UE na Politechnice Gdańskiej: www.rpkgdansk.pl w zakładce
Szkolenia.
Rejestracja elektroniczna trwa do dnia 22 marca 2013 r. pod
adresem: rpkgdansk.pl, w zakładce SZKOLENIA.

Liczba miejsc ograniczona.
Udział w spotkaniu jest bezpłatny.
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Rejestracja
uczestników
trwa do
22 marca

7 Program Ramowy –
nowe konkursy w Programie LUDZIE
14. marca Research Executive Agency ogłosiła konkursy na indywidualne
granty

wyjazdowe

dla

doświadczonych

naukowców.

Naukowcy

posiadający więcej niż 4 lata doświadczenia w prowadzeniu badań (liczone
od momentu uzyskania tytułu magistra) lub stopień doktora mogą
aplikować o następujące granty:
Marie Curie Intra-European Fellowships – granty wyjazdowe do dowolnego
kraju UE lub stowarzyszonego z 7.Programem Ramowym na okres
od 12 do 24 miesięcy. Budżet konkursu to 134 mln €.
Marie Curie International Outgoing Fellowships – granty wyjazdowe do
kraju pozaeuropejskiego na okres od 12 do 24 miesięcy z obowiązkową
roczną fazą reintegracyjną w dowolnym kraju UE lub stowarzyszonym z 7PR.
Budżet konkursu to 44,50 mln €
Marie Curie International Incoming Fellowships – granty przyjazdowe do
dowolnego

kraju

UE

lub

stowarzyszonego

z

7PR

dla

naukowców

przebywających w kraju pozaeuropejskim. Budżet konkursu to 44,40 mln €.
Termin zamknięcia konkursów to 14 sierpnia 2013, godz. 17.00 czasu
brukselskiego.
Więcej informacji oraz możliwość aplikacji na stronach poświęconych
konkursom na Participant Portal:
http://tinyurl.com/cbv8gbe
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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 będzie trwał
do 2 kwietnia 2013.
Szczegóły: fss.org.pl

Strona 6

Newsletter BWM ● Numer 03/2013, ● www.bwm.ukw.edu.pl●bwm@ukw.edu.pl (052) 34 19 108

Konkurs European Language Label

Ruszyła

nowa

edycja

konkursu

ELL.

European

Language

Label

(Europejski

znak

innowacyjności w dziedzinie nauczania i uczenia się języków obcych) to europejski certyfikat
jakości w edukacji językowej. W Polsce przyznawany jest od 2001 roku za projekty
wykorzystujące nowatorskie rozwiązania w dziedzinie nauczania i uczenia się języków.
Certyfikat jest wyróżnieniem za innowacyjne techniki kształcenia i promuje osiągnięcia
metodyczne i dydaktyczne.
Nagroda przyznawana jest w trzech kategoriach:
Konkurs projektów instytucjonalnych - certyfikat otrzymuje instytucja zgłaszająca
projekt za innowacyjne rozwiązania w dziedzinie nauczania języków obcych. Prace nad
projektem prowadzi nauczyciel-koordynator.
Konkurs indywidualnych projektów nauczycielskich - nagroda przyznawana jest
nauczycielowi, który w ostatnim roku szkolnym przygotował i zrealizował ciekawe
i nowatorskie zajęcia dla uczniów lub społeczności lokalnej a także posiada osiągnięcia
w swojej pracy zawodowej.
Konkurs dla osób samodzielnie uczących się języków obcych - laureatami w tej
kategorii są osoby, które samodzielnie uczą się języków obcych i przygotowały ciekawy
projekt językowy. Obowiązkowym załącznikiem jest pismo polecające od osoby
rekomendującej projekt.

Termin nadsyłania
zgłoszeń:
6 maja
ell.org.pl
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Oferta stypendialna rządu Meksyku
Rząd Meksyku oferuje dla potencjalnych beneficjentów zainteresowanych podjęciem
pełnych studiów lub krótkimi pobytami stypendialnymi o charakterze naukowym lub
artystycznym na meksykańskich uczelniach. O stypendia na krótkie wyjazdy mogą ubiegać
się pracownicy uczelni oraz innych instytucji/organizacji w ramach tzw. special programmes.
TUTAJ można zapoznać się z listą ośrodków akademickich i ich ofertą.
Więcej: amexcid.mx

Studia w Chinach – stypendia dla studentów UE
Chiny ogłosiły zaproszenie do składania wniosków o indywidualne stypendia dla
europejskich studentów chcących podjąć studia na chińskich uczelniach.
Termin składania wniosków upływa w kwietniu 2013.
W ramach konkursu stypendia otrzyma 198 osób.

Informacje na temat konkursu dostępne SA na stronach:
China’s

Mission

to

EU

webpage,

contact:

Mr.

CHEN

Gong,

chengong@moe.edu.cn
China Scholarship Council (CSC) website
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(+32

27729572;

Program stypendialny Bogliasco
Stypendia dla osób zajmujących się twórczością lub prowadzących
badania naukowe w następujących dziedzinach: archeologia,
architektura, filologia klasyczna, taniec, film lub video, historia,
architektura krajobrazu, literatura, muzyka, filozofia, teatr, sztuka
wizualna. Stypendia są przyznawane bez względu na narodowość.
TERMIN

Podczas pobytu w centrum stypendyści oraz osoby im towarzyszące

PRZYJMOWANIA
ZGŁOSZEŃ:
15.04.2013

otrzymują zakwaterowanie i wyżywienie. Pobyt w centrum może
trwać od miesiąca (30-31 dni) do 33-34 dni, w zależności od regionu,
z którego
dyscypliny,

pochodzi
którą

osoba

się

zajmuje

zakwalifikowana
oraz

na

zróżnicowanych

stypendium,
wymagań

programowych fundacji.
Osoby ubiegające się o stypendium powinny:


wykazać
się
osiągnięciami
w
odpowiednimi do wieku i doświadczenia

swojej

dziedzinie,



nadesłać opis projektu, nad którym zamierzają pracować
podczas pobytu w centrum.

Termin przyjmowania zgłoszeń: na semestr zimowo-wiosenny, który
zaczyna się w lutym 2014 r.: 15 kwietnia 2013 r.

Podpis do obrazu/grafiki.
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DAAD – stypendia na podróże grupowe do Niemiec
Program stypendialny skierowany jest do
do 15 studentów) wszystkich kierunków

grup studenckich (od 10
od drugiego roku studiów

oraz jednego nauczyciela akademickiego.
Podczas podróży studenci mają okazję do nawiązania kontaktów,
zdobycia informacji o Niemczech oraz zwiedzania.
Studenci powinni samodzielnie przygotować podróż trwającą od

Wnioski na

wspólnie

podróże

z niemieckimi partnerami/instytucjami, które zostaną odwiedzone

grupowe

(szkoły wyższe, instytuty naukowe, zakłady przemysłowe, instytucje

można składać

7 do

12

dni.

Program

podróży

musi

być

ustalony

do

publiczne) w kilku niemieckich miastach.

1 maja

 Wysokość stypendium to 50 euro na dzień podróży dla
każdego uczestnika.
 Terminy składania wniosków na podróże od 1 września 2013
upływa 1 maja 2013 r.

Podpis do obrazu/grafiki.

Więcej informacji: daad.pl
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GFPS – semestralne stypendia w Niemczech

Fundacja Współpracy Polsko-Niemieckiej i GFPS – Polska oferuje możliwość ubiegania się
o stypendia semestralne dla polskich studentów i doktorantów.
Stypendia przyznawane przez GFPS obejmują okres 5 miesięcy. Stypendium może zostać
przyznane na semestr letni, trwający w Niemczech od kwietnia do sierpnia, lub na semestr
zimowy, trwający od października do końca lutego.
Stypendyści GFPS mogą studiować w takich miastach jak: Akwizgran, Berlin, Bochum, Bonn,
Brema, Drezno, Fryburg, Hamburg, Heidelberg, Getynga, Kolonia, Lipsk, Marburg, Moguncja,
Monaster, Monachium, Ratyzbona, Tybinga i in.
O stypendium mogą ubiegać się studenci III, IV i V roku studiów, którzy nie ukończyli 30 roku
życia, oraz asystenci i słuchacze studium doktoranckiego, których wiek w chwili składania
wniosku nie przekracza 32 lat.
Wartość stypendium fundowanego przez GFPS i GFPS - Polska obejmuje m.in. miesięczne
stypendium w wysokości 500-550 euro oraz udział w dwóch czterodniowych seminariach.

GFPS-Polska
ul.Krowoderska 8
31-142 Kraków
Telefon: +48 691 848 309
http://www.gfps.pl

Więcej informacji na stronie:

Osoba kontaktowa: Paulina Bocheńska

gfps.pl/oferta/stypendia.html
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Informacje z Działu Nauki

1. Aktualne konkursy Narodowego Centrum Nauki:


OPUS – konkurs na projekty badawcze, w tym finansowanie zakupu lub wytworzenia
aparatury;
termin składania wniosków w dziale nauki: 1 czerwca 2013 r.



PRELUDIUM – konkurs na projekty badawcze realizowane przez osoby nieposiadające stopnia
doktora;
termin składania wniosków w dziale nauki: 1 czerwca 2013 r.



SONATA – konkurs na projekty badawcze mające na celu stworzenie unikatowego warsztatu
naukowego realizowane przez osoby posiadające stopień doktora;
termin składania wniosków w dziale nauki: 1 czerwca 2013 r.



JPI Cultural Heritage na projekty dotyczące dziedzictwa kulturowego
Konsorcjum JPI Cultural Heritage ogłosiło konkurs na międzynarodowe projekty badawcze
obejmujący cztery tematy. NCN będzie finansować jedynie projekty z zakresu badań
podstawowych dotyczące czwartego tematu: Increasing understanding of cultural values,
valuation, interpretation, ethics and identity around all forms of cultural heritage (tangible,
intangible and digital heritage).
Wnioski mogą składać konsorcja złożone z zespołów badawczych pochodzących z co
najmniej trzech krajów biorących udział w konkursie finansujących projekty badawcze
w zakresie wspomnianego tematu (Belgia, Cypr, Dania, Irlandia, Włochy, Litwa, Polska,
Słowenia, Hiszpania). Czas trwania projektów nie może przekroczyć 36 miesięcy. Na realizację
polskich projektów Rada NCN przeznaczyła budżet w wysokości 150 tys. EUR.
Termin

składania

wniosków

upływa

5

kwietnia

2013

r.

o

godzinie

18:00

czasu

środkowoeuropejskiego.
Szczegółowe informacje na temat konkursu znajdują się TUTAJ.
2. Od dnia 1 marca 2013 r. obowiązuje nowe zarządzenie Rektora UKW (nr 39/2012/2013)
w sprawie

podróży

służbowych

i

używania

przez

pracowników

UKW

prywatnych

samochodów osobowych do tych celów. Można się z nim zapoznać w Intranecie.
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Nowe formularze umów o kilometrówkę oraz umów doktorantów dotyczących wyjazdów
krajowych

(dawne

wnioski

wyjazdowe)

dostępne

są

na

stronie

Działu

Nauki:

http://www.ukw.edu.pl/jednostka/dzial_nauki
Zgodnie z zarządzeniem obowiązują nowe stawki na podróże krajowe:
- dieta: 30 zł. (również dla doktorantów!!!)
- ryczałt za nocleg : 45 zł. za każdy nocleg
- ryczałt na dojazd: 6 zł. za każdą rozpoczętą dobę
Do wniosku wyjazdowego/umowy doktoranta bądź też na odwrocie faktury za nocleg należy
dołączyć informację, czy opłata za dany nocleg zawiera cenę śniadania.
Ponadto zostały zniesione kilometrówki do wysokości cen biletów. Zastąpiono je możliwością
rozliczenia kosztów (na podstawie wcześniej wyrażonej zgody Prorektora ds. Nauki
i Współpracy z Zagranicą oraz wcześniej zawartej umowy) podróży wg następujących stawek
za kilometr:
0,4000 zł. - dla samochodów o pojemności silnika powyżej 900 cm3
0.3000 zł. - dla samochodów o pojemności silnika poniżej 900 cm3
W przypadku braku zgody na kilometrówkę koszty podróży rozliczane są na podstawie
załączonych biletów.

Wiadomości
Zmiana stawek diet na podróże zagraniczne
Wraz z 1 marca zmianie uległy stawki diet dotyczące
podróży zagranicznych zgodnie z Rozporządzeniem
Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 29 stycznia
2013.
Z nowymi stawkami można zapoznać się na naszej
stronie:
bwm.ukw.edu.pl

Program IDEAS-ERC promuje
polskich naukowców
European Research Centre przygotowała
film promujący czwórkę polskich
naukowców, liderów projektów STARTING
GRANTS. Można go obejrzeć na stronie:
vimeo.com/60537398

1% na naukę
Ankieta dot. współpracy z FRSE
Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji bada poziom
satysfakcji ze współpracy. Wszyscy Beneficjenci
programów: Erasmus, Comenius, FSS, Leonardo da Vinci
itd. proszeni są o wypełnienie ankiety – jest ona
dostępna pod poniższym adresem:
http://www.frse.org.pl/aktualnosci-frse/prosimy-owypelnienie-ankiety-badajacej-poziom-satysfakcji-zewspolpracy-z-frse
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Ministerstwo Finansów wraz z Ministerstwem
Nauki i Szkolnictwa Wyższego opracowały
zmiany w ustawie o podatku dochodowym od
osób prawnych wprowadzające możliwość
przekazywania 1% podatku CIT na rzecz
wybranych przez podatników jednostek
naukowych. Projekt ustawy został już
przekazany przez Ministra Finansów do
konsultacji społecznych.
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7 Program Ramowy – wydarzenia
19/03/2013 Poznań – Cordis and Participants’ Portal bez tajemnic. Nowe funkcje i
możliwości. Serwisy informacyjne o 7PR UE
Więcej informacji: innowacje.kpk.edu.pl
25/03/2013 Gdańsk – Dzień informacyjny dla konkursów CIP-ICT PSP oraz FP 7
Więcej informacji: newsletter: strona 4
27/03/2013 Gdańsk – Jak przygotować wniosek do konkursu ERA Chairs FP 7 Pilot
Call
Więcej informacji: rpk.gov.pl
08/04/2013 Warszawa – Indywidualne granty wyjazdowe Marie Curie – jak
przygotować dobry wniosek?
kpk.gov.pl

NIE PRZEGAP TERMINU
24-03-2013
Praktyki w NATO
Kwatera Główna NATO w Brukseli oferuje studentom i absolwentom studiów wyższych
możliwość odbycia sześciomiesięcznych staży w swoim biurze w Brukseli, agencjach
i organach. Podania przyjmowane są wiosną, staż można rozpocząć we wrześniu lub
marcu następnego roku.
Więcej informacji na stronie: eurodesk.pl
26-03-2013
Tempus IV
Program
dla
organów
administracji
publicznej,
organizacji
rządowych
i pozarządowych, instytucji szkoleniowych, izb handlowych, przemysłu. Wspiera
współpracę (szkolenia, staże, spotkania, wizyty) w dziedzinie szkolnictwa wyższego
między Unią Europejską a krajami sąsiadującymi z UE krajami partnerskimi (Bałkany
Zachodnie, Europa Wschodnia, Azja środkowa, Afryka Północna, Bliski Wschód).
Więcej informacji na stronie: eurodesk.pl
31-03-2013
Praktyki w Komitecie Regionów
Każdego roku Komitet Regionów oferuje młodym ludziom możliwość odbycia praktyk,
a tym samym zdobycie doświadczenia w pracy w instytucji europejskiej. Komitet
Regionów oferuje dwa typy praktyk: długoterminowe płatne praktyki ("stages") lub
krótkoterminowe niepłatne ("séjours d'étude").
Więcej informacji na stronie: eurodesk.pl
01-03-2013
i.
Pax Christi – wolontariat w Niemczech
Roczny wolontariat w Niemczech dla młodzieży w wieku 18-24 lata oferuje katolicka
organizacja Pax Christi.
Więcej informacji na stronie: eurodesk.pl
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