Newsletter 03/2015
Biura Współpracy Międzynarodowej UKW
Ruszaj w świat!
Początek wiosny
to doskonały czas, aby
pomyśleć o nowych
wyzwaniach. Warto już
teraz zaplanować
wakacje. Doskonałym
pomysłem jest udział
w szkołach letnich. Taki
wyjazd to nie tylko
okazja do zdobycia
wiedzy i nowych
umiejętności, ale
również możliwość
odwiedzenia ciekawych
miejsc i zawarcia
nowych znajomości.
To już ostatni dzwonek,
aby zgłosić się do
udziału w programie
Erasmus. Wnioski na
wyjazd na studia można
składać w BWM tylko do
końca marca.

Na zdjęciu studenci z Erasmus Student Network podczas
Drzwi Otwartych na UKW

Serdecznie zapraszamy!
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STUDENCI I o IIo IIIo (studia stacjonarne i niestacjonarne)
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PRACOWNICY UKW
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 PRACOWNICY

30.06.2015
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Granty dla młodych naukowców
Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego zaprasza do składania aplikacji w ramach IV edycji
programu Mobilność Plus. Program adresowany do młodych naukowców oraz doktorantów.
Celem programu jest umożliwienie młodym naukowcom udziału w badaniach naukowych
prowadzonych w renomowanych, zagranicznych ośrodkach naukowych pod opieką
wybitnych naukowców.
Adresatami konkursu są młodzi naukowcy, którzy w momencie składania wniosku nie
ukończyli 35. roku życia i są:
zatrudnieni

w

jednostce

naukowej

na

podstawie

umowy

o

pracę

lub mianowania,
uczestnikami studiów doktoranckich.
Wsparcie jest udzielane we wszystkich dziedzinach nauki. W ramach konkursu nie ma
ograniczeń co do lokalizacji zagranicznego ośrodka.
Stypendium przyznawane jest w kwotach:
 10 000 zł na każdy miesiąc pobytu uczestnika programu,
 2 000 zł na każdy miesiąc pobytu małżonka uczestnika,
 1 000 zł na każdy miesiąc pobytu niepełnoletniego dziecka uczestnika programu

Wniosek, wraz z wymaganymi załącznikami należy złożyć w formie elektronicznej
w systemie Obsługa Strumieni Finansowania „OSF” na stronie osf.opi.org.pl
do 15 kwietnia 2015 r.

Szczegółowe informacje oraz formularze dostępne są na stronie Ministerstwa.
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Na stypendium do Kanady
University of Alberta w Edmonton zaprasza słuchaczy studiów doktoranckich z wszystkich
dziedzin nauk humanistycznych, społecznych i sztuk pięknych do ubiegania się
o roczne stypendium Polish Doctoral Research Fellowship na rok akademicki 2015/2016.
Trwające od 1 września 2015 do 31 sierpnia 2016 stypendium w Wirth Institute for Austrian
and Central European Studies, University of Alberta, skierowane jest do doktorantów
na ostatnich latach studiów. Od kandydatów wymagana jest biegła znajomość języka
angielskiego (w mowie, jak i w piśmie) oraz podstawowa znajomość języka niemieckiego
lub innego języka środkowoeuropejskiego. Udokumentowana praca badawcza (najlepiej
w formie publikacji) będzie dodatkowym atutem.
Kandydat, któremu zostanie przyznane stypendium będzie pracownikiem Wirth Institute
for Austrian and Central European Studies oraz będzie aktywnie zaangażowany w pracę
nad dysertacją doktorską. Stypendium wynosi 26 400 dolarów kanadyjskich i wypłacane
jest w formie 12 rat na początku każdego miesiąca.
Do aplikacji należy dołączyć:
 opis pracy badawczej w języku angielskim (do 500 słów),
 curriculum vitae.
Podania w formie elektronicznej należy przesyłać na adres: patrouch@ualberta.ca,
albo w formie wydruku na adres:
The Wirth Institute for Austrian and Central European Studies, 300 Arts Building, University of
Alberta, Edmonton AB, Canada T6G 2E6.
Ostateczny termin nadsyłania aplikacji: 2 kwietnia 2015 r.
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Integracja europejsko-azjatycka
Ambasada RP w Tokio zaprasza uczestników studiów doktoranckich i magisterskich
do udziału w programie Exchange Program for Regional Integration in East Asia and Europe
(EPRIE), który odbędzie się w dniach 17-27 lipca 2015 r. w Tokio i Seulu.
Celem wymiany studentów jest międzynarodowy dialog sąsiadujących krajów europejskich:
Niemiec, Francji i Polski oraz państw Azji Wschodniej: Japonii oraz Korei Południowej,
dotyczący sytuacji politycznej krajów historycznie obciążonych.
Program skierowany jest do studentów i doktorantów, w wieku 25-35 lat, którzy biegle
władają językiem angielskim oraz interesują się zagadnieniami polityki zagranicznej
i współpracy międzyregionalnej.
Tegoroczny temat programu brzmi: Nations and Identities.
Uczestnik zobowiązany jest do pokrycia kosztów związanych
z przelotem do Korei Południowej oraz przelotu powrotnego
z Japonii.

Pozostałe koszty związane z zakwaterowaniem,

wyżywieniem oraz przelotem z Korei Południowej do Japonii
pokrywają organizatorzy.
Organizatorem programu jest stowarzyszenie

we
współpracy z niemiecką fundacją

Do aplikacji dostępnej
na stronie internetowej
www.eprie.net należy
dołączyć:
 rekomendację
dziekana
lub kierownika
studiów
doktoranckich
 CV
 certyfikat
potwierdzający
znajomość
języka
angielskiego

Dokumenty należy przesyłać na adres e-mail: info@eprie.net oraz
do wiadomości: tokio.amb.sekretariat@msz.gov.pl.
Termin przesyłania zgłoszeń: 19 kwietnia 2015 r.
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Stypendia dla humanistów
O stypendium Fundacji Lanckorońskich mogą ubiegać się historycy, historycy sztuki,
filologowie klasyczni, archeologowie śródziemnomorscy i historycy filozofii. W ramach
stypendium finansowane jest prowadzenie badań w Wiedniu, Londynie i Rzymie.
Stypendia przyznawane są na okres od jednego do trzech miesięcy, jednak ze względu
na dużą liczbę wniosków zazwyczaj finansowany jest miesięczny pobyt. W razie potrzeby
stypendium może być przyznane ponownie na to samo zadanie badawcze. Stypendysta
może się ubiegać o stypendium na inne zadanie po upływie dwóch lat.
Stypendystom wyjeżdżającym do Rzymu Fundacja zapewnia mieszkanie, a stypendystom
prowadzącym badania w Wiedniu pomaga znaleźć zakwaterowanie. W każdym wypadku
koszty zakwaterowania stypendysta pokrywa ze stypendium.
Zakres tematyki poruszanej przez historyków, historyków sztuki i filozofii nie powinien
wykraczać poza rok 1939 i tylko w wyjątkowych przypadkach może sięgać roku 1989 r.
Stypendia są przyznawane w trybie konkursowym przez Komisję, w skład której wchodzą
dwaj członkowie Polskiej Akademii Umiejętności, przedstawiciele pięciu Uniwersytetów
delegowani przez Rektorów (UJ, UW, UAM, UMK, UWr.) i sekretarz Komisji z PAU.
Wnioski o stypendia na rok 2016 należy adresować
do Sekretarza Generalnego PAU (ul. Sławkowska 17, 31-016
Kraków), oraz przesyłać w formie elektronicznej na adres:
stypendia_fl@pau.krakow.pl do 15 maja 2015 r.

Informacja o stypendiach oraz formularze wniosków są dostępne na stronie internetowej:
www.pau.krakow.pl.
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Letnia Szkoła Wyszehradzka
Trwa rekrutacja do 14. Letniej Szkoły Wyszehradzkiej, która w tym roku będzie odbywała się
w dniach 5-18 lipca 2015 w Krakowie. Adresatami są studenci i doktoranci z Czech, Węgier,
Polski i Słowacji, a także uczestnicy z innych krajów Europy Wschodniej.
Letnia

Szkoła

Wyszehradzka

to

międzynarodowy

program

obejmujący

cykl

dwutygodniowych szkoleń organizowanych przez Stowarzyszenie Willa Decjusza. Program
14. Letniej Szkoły Wyszehradzkiej obejmuje wykłady, warsztaty i dyskusje na temat bieżących
wydarzeń politycznych, kulturalnych oraz społecznych w perspektywie regionalnej,
globalnej i europejskiej.

Zajęcia poprowadzą wybitni eksperci reprezentujący różne
dziedziny wiedzy i działalności publicznej, m.in. ministrowie,
przedstawiciele
i

lokalnych,

Unii

Europejskiej,

organizacji

władz

krajowych

pozarządowych,

naukowcy,

politycy, biznesmeni, dziennikarze i artyści. Celem projektu
jest pogłębienie wiedzy na temat wyzwań regionalnych
i globalnych, przeciwdziałanie funkcjonującym stereotypom, budowanie więzi oraz
przyjacielskich kontaktów.
Letnia Szkoła Wyszehradzka jest organizowana corocznie od 2002 roku. Projekt został
wyróżniony Międzynarodową Nagrodą Wyszehradzką ustanowioną przez ministrów kultury
Polski, Czech, Słowacji i Węgier.

Każdy kandydat powinien zarejestrować się na stronie
www.visegradsummerschool.org
i wypełnić on-line formularz zgłoszeniowy.
Termin składania wniosków upływa 31 marca 2015.

Więcej informacji na stronach:
www.visegradsummerschool.org
www.facebook.com/VisegradSummerSchool
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Fotorelacja

Wraz z rozpoczęciem nowego semestru powitaliśmy studentów z zagranicy, którzy przyjechali
na UKW w ramach programu Erasmus. Biuro Współpracy Międzynarodowej wspólnie ze studencką
organizacją ESN przygotowało dla nich wiele atrakcji w ramach tzw. Welcome Week. Studenci
Erasmusa mieli okazję zwiedzić miasto z przewodnikiem, wziąć udział w rozgrywkach sportowych,
bawić się w bydgoskich klubach, odwiedzić Prezydenta w Ratuszu i posmakować przysmaków
z różnych zakątków świata wspólnie z Erasmusami z innych bydgoskich uczelni.
Fot. Robert Sawicki Urząd Miasta Bydgoszcz, ESN
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Wiadomości
Francuski konkurs dla polskich naukowców
Instytut

Francuski

w

Polsce

i

Ambasada

z przedsiębiorstwami ogłosiły konkurs

Francji

w

Polsce

we

Marie Skłodowska-Curie, w

współpracy

którym zostaną

nagrodzeni polscy naukowcy prowadzący badania materiałowe. Do konkursu zapraszano
badaczy wszystkich dyscyplin, których prace znajdują zastosowanie w dziedzinie związanej
z nauką o materiałach (produkcja, badania, analizy, charakteryzowanie, obliczenia
i symulacje, starzenie się i odporność materiałów, itp.). Przyznanych zostanie pięć nagród
o wartości ponad 12 000 zł na miesięczny pobyt naukowy laureatów we Francji.
Szczegółowe informacje dostępne są na stronie: institutfrancais.pl.

Międzynarodowe studia dla najlepszych
W 2016 roku ruszy zapowiadany przez premier Ewę Kopacz program Studia dla wybitnych, na który rząd
przeznaczy 336 mln zł. Będzie to pierwszy publiczny projekt finansowania całości studiów za granicą,
adresowany do studentów mających wybitne osiągnięcia naukowe, dla których jedyną przeszkodą
w zdobywaniu wiedzy i doświadczenia międzynarodowego jest sytuacja materialna. Z programu będą mogli
skorzystać wybitni studenci, którzy ukończyli trzeci rok jednolitych studiów magisterskich oraz absolwenci
studiów licencjackich. Finansowanie ma dotyczyć studiów na najlepszych uniwersytetach zagranicznych.
Na liście ma znaleźć się pierwszych 15 uczelni z czołówki tzw. rankingu szanghajskiego, a także szkoły
z rankingów dziedzinowych.

Zachęć do studiowania w Polsce
Komisja

Europejska

zaprasza

do

udziału

w

konkursie

fotograficznym Erasmus+. Wystarczy zrobić ciekawe zdjęcie
pokazujące obcokrajowcom miejsca, które warto zobaczyć
w Polsce. Jak przekonują organizatorzy zabawy, w programie
Erasmus+

chodzi

nie

tylko o odwiedzanie

innych

państw.

To również okazja, by zaprezentować własny kraj przybyszom z zagranicy. Zgłoszenia można nadsyłać
do 30 marca 2015 r. Zdjęcia należy umieszczać na stronie konkursu.
Nagrodą jest karta podarunkowa do sklepu Amazon o wartości 200 euro.

Newsletter BWM Nr 03/2015

www.bwm.ukw.edu.pl

bwm@ukw.edu.pl

tel. 52 34 19 108

Strona 9

HORYZONT 2020

ELEMENTY DOBREGO WNIOSKU
Warszawa, Instytut Maszyn Matematycznych, ul. Krzywickiego 34, godz. 10.00 – 15.30
Krajowy Punkt Kontaktowy zaprasza na warsztaty Elementy dobrego wniosku, których uczestnicy
zapoznają się z dokumentacją konkursową, kryteriami formalnymi oceny wniosków na przykładzie
priorytetu: Zdrowie, zmiany demograficzne i dobrostan (formularze administracyjne A oraz część
merytoryczna B).
Liczba miejsc ograniczona. Kontakt: Joanna Niedziałek, joanna.niedzialek@kpk.gov.pl
Następny termin szkolenia planowany jest na 13 maja 2015 r.(rejestracja zostanie wkrótce otwarta).
Więcej informacji na stronie KPK.
GRANTY MARII SKŁODOWSKIEJ-CURIE
Otwarto konkurs na granty indywidualne Marii Skłodowskiej-Curie skierowany do doświadczonych
naukowców, którzy w dniu zamknięcia naboru wniosków będą mogli wykazać się 4-letnim
doświadczeniem w prowadzeniu badań lub stopniem doktora. Indywidualne granty obejmują dwa
typy projektów: European Fellowships, które umożliwiają realizację grantu od 12 do 24 miesięcy
w dowolnym kraju UE lub stowarzyszonym (obowiązuje reguła mobilności) oraz Global Fellowships,
dające możliwość realizacji grantu najpierw w kraju trzecim (od 12-24 miesięcy, przy wyborze kraju
obowiązuje reguła mobilności), a następnie obowiązkowy 12 miesięczny powrót do Europy (grant
można realizować także w Polsce).
Więcej informacji na stronie konkursu na Participant Portal.
Termin składania wniosków: 10.09.2015 r.

UNIWERSYTET LA SAPIENZA ZAPRASZA DO WSPÓŁPRACY
Uniwersytet La Sapienza z Rzymu zaprasza naukowców, którzy chcieliby aplikować o grant
indywidualny Marii Skłodowskiej-Curie (Marie Curie Individual Fellowships) do wspólnego
przygotowania wniosku. Osoby, które już współpracowały z Uniwersytetem proszone są
o bezpośredni kontakt z pracownikami naukowymi. Natomiast badacze chcący rozpocząć
współpracę mogą kontaktować się z Uniwersytetem La Sapienza poprzez formularz dostępny
na stronie internetowej uczelni. Konkurs jest otwarty do 10 września 2015 roku, jednak włoska
uczelnia prosi naukowców o przesłanie oferty do 12 lipca 2015 roku.
Więcej informacji na stronie KPK.
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OFERTY KOWI DLA NAUKOWCÓW

Oferty niemieckich instytucji zainteresowanych goszczeniem naukowców w ramach grantów
indywidualnych Marii Skłodowskiej-Curie są publikowane na platformie w serwisie KOWI (European
Liaison Office of the German Research Organisations). Baza niemieckich uczelni jest na bieżąco
aktualizowana. Można w niej znaleźć listę kilkudziesięciu niemieckich ośrodków, które są
zainteresowane współpracą w ramach MSCA Individual Fellowships.

SŁOWACKIE UCZELNIE POSZUKUJĄ PARTNERÓW
Słowackie jednostki mające doświadczenie w programach ramowych: Slovak Medical University,
Constantine The Philosopher University in Nitra oraz Slovak University of Technology
in Bratislava poszukują partnerów do wspólnego aplikowania w ramach konkursów:
 SFS-08-2015-1: Resource-efficient eco-innovative food production and processing
 PHC-21-2015: Advancing active and healthy ageing with ICT: Early risk detection
and intervention
 HCO-17-2015: Towards sustainability and globalisation of the Joint Programming Initiative
on Neurodegenerative Diseases
Informacje o jednostkach oraz badaniach przez nich prowadzonych można znaleźć na stronie:
Partner Search from Slovakia.
Organizacje zainteresowane propozycją proszone są o bezpośredni kontakt mailowy na adres:
tomas.trnovec@szu.sk.

NIE PRZEGAP TERMINU
30-04-2015
Dofinansowanie badań w dziedzinie edukacji ustawicznej
Instytucje i organizacje zajmujące się kształceniem ustawicznym oraz szkoleniami zawodowymi
mogą ubiegać się o unijne dofinansowanie prac nad publicznymi strategiami w tym zakresie.
Dofinansowanie może objąć również działalność badawczą, organizację konferencji i seminariów
na rzecz zwiększania świadomości dotyczącego tego sektora. Wniosek o dofinansowanie musi
zostać złożony przez co najmniej dwa podmioty, pochodzące z dwóch różnych krajów
uczestniczących w programie Erasmus+. Maksymalne dofinansowanie z funduszy UE wyniesie 150 tys.
euro w przypadku projektów trwających rok oraz 300 tys. euro w przypadku projektów realizowanych
przez dwa lata.
Więcej informacji na stronie: eurodesk.pl
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