Newsletter 04/2018
Biura Współpracy Międzynarodowej UKW
Zapraszamy do
lektury nowego
wydania Newslettera,
w którym opisujemy
m.in. nowe stypendia
na wyjazdy
zagraniczne
Narodowej Agencji
Wymiany
Akademickiej oraz
możliwości
finansowania polsko
-niemieckich
projektów.
Profesor Ashat Salimovich Imangaliev, Rektor M. Utemisov
West Kazakhstan State University w Uralsku został odznaczony
Medalem UKW Casimirus Magnus

Spis treści
1. NAWA – stypendium na wyjazdy zagraniczne

2

2. Fulbright Senior Award

3

3. NAWA – wymiana osobowa

4

4. Fundusz Regionalny

5

5. Współpraca polsko-niemiecka

6

6. Stypendia i staże

7

7. Wiadomości

8

8. Nie przegap terminu Eurodesk

9

Stypendium na wyjazdy zagraniczne
Narodowa Agencja Wymiany Akademickiej ogłosiła nabór do programu
im. Bekkera na zagraniczne wyjazdy naukowe. Jego celem jest zwiększenie
mobilności międzynarodowej naukowców i nauczycieli akademickich.
Trwające od 3 do 12 miesięcy pobyty w uznanych ośrodkach umożliwią
pracownikom naukowym nawiązywanie współpracy z badaczami z zagranicy,
a także wspólną realizację projektów.
Program zapewnia finansowanie kosztów utrzymania związanych z pobytem,
jak i dodatek mobilnościowy. Stypendium może być podwyższone, jeśli
w wyjeździe uczestniczy małżonek beneficjenta oraz jego dzieci.
O udział w programie mogą ubiegać się naukowcy oraz nauczyciele
akademiccy posiadający co najmniej stopień naukowy doktora, zatrudnieni
na podstawie umowy o pracę lub cywilnoprawnej w polskich uczelniach.
W konkursie mogą brać udział naukowcy reprezentujący dowolną dziedzinę
nauki. Organizatorzy nie wprowadzili także ograniczeń w odniesieniu do krajów
docelowych wyjazdu.
W ramach
programu
uprawnione
wyjazdy, których celem jest:






są

prowadzenie badań naukowych lub prac
rozwojowych;
pozyskanie
materiałów
do
pracy
naukowej;
prowadzenie w ośrodku goszczącym
zajęć dydaktycznych;
odbycie stażu naukowego;
inne formy aktywności naukowej lub
akademickiej.

Wnioski

można

składać

do 31 maja wyłącznie w formie
elektronicznej w systemie informatycznym NAWA.

Informacji udziela Pani Katarzyna Pietruszyńska, tel. +48 22 390 35 56, e-mail:
katarzyna.pietruszynska@nawa.gov.pl.
Szczegóły dostępne są na stronie nawa.gov.pl.
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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 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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Wymiana osobowa
Narodowa Agencja Wymiany Akademickiej zaprasza do składania wniosków
na

projekty

w

ramach

wymiany

bilateralnej

naukowców

pomiędzy

Rzeczpospolitą Polską a Republiką Federalną Niemiec.
Celem konkursu jest wsparcie mobilności pracowników naukowych w celu
realizacji projektów badawczych, uzgodnionych i prowadzonych wspólnie
przez partnerów z Polski i z Niemiec. Dofinansowanie przeznaczone jest na
pokrycie wyłącznie kosztów wymiany osobowej. Strona wysyłająca pokrywa
koszty podróży swojego naukowca, natomiast strona przyjmująca bierze na
siebie koszty pobytu naukowca z kraju partnerskiego.
Projekty składane w ramach naboru mogą być realizowane przez okres
maksymalnie 2 lat, począwszy od 1 stycznia 2019 r. Data zakończenia realizacji
projektów nie może być późniejsza niż 31 grudnia 2020 r. Przedstawiony projekt
badawczy może dotyczyć wszystkich dziedzin nauki. We wniosku należy
wskazać obszar tematyczny w oparciu o klasyfikację OECD.
Maksymalna wysokość finansowania z budżetu NAWA wynosi 20 000 zł. Kwota
może być dowolnie zwiększona ze środków własnych wnioskodawcy.
W ramach środków przyznanych przez NAWA wydatkami
kwalifikowalnymi po stronie polskiej są:
 koszty podróży naukowców polskich do Niemiec
(maksymalna kwota na podróż wynosi 2 000 PLN).
 koszty pobytu naukowców niemieckich w Polsce.
Maksymalny koszt pobytu w Polsce wynosi:
- w przypadku pobytu trwającego do 12 dni: 350 PLN dziennie;
- w przypadku dłuższych pobytów: 4 200 PLN miesięcznie, pod
warunkiem, ze pobyt trwa powyżej 12 dni w danym miesiącu.
Koszty prowadzenia badań i wszelkie inne koszty poniesione
w ramach projektu są niekwalifikowalne.

Nabór wniosków trwa do 29 czerwca 2018 r.
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Fundusz Regionalny
Biuro Mechanizmów Finansowych w Brukseli - sekretariat Funduszy Norweskich
i EOG ogłosili pierwszy nabór wniosków na projekty transgraniczne
i ponadnarodowe w ramach Funduszu Współpracy Regionalnej.
W ramach konkursu możliwe jest pozyskanie minimum 1 mln euro na realizację
współpracy transgranicznej i ponadnarodowej m.in. w zakresie badań
naukowych. Budżet pierwszego naboru wynosi 15 mln euro.
W ramach konkursu możliwe jest pozyskanie środków
na realizację następujących zagadnień:
 innowacje, badania, edukacja i konkurencyjność;
 włączanie

społeczne,

zatrudnienie

młodzieży

i ograniczenie biedy;
 środowisko, energia, zmiany klimatu i gospodarka
niskoemisyjna;
 kultura,

społeczeństwo

obywatelskie,

dobre

zarządzanie i podstawowe prawa i wolności;
 sprawiedliwość i sprawy wewnętrzne.

Zgłaszany projekt musi być realizowany przez podmioty z przynajmniej trzech
krajów. W projekcie mogą brać udział podmioty z państw-darczyńców
(Norwegia,

Islandia,

Liechtenstein),

państw-beneficjentów

(Bułgaria,

Chorwacja, Cypr, Czechy, Estonia, Grecja, Węgry, Litwa, Łotwa, Malta, Polska,
Portugalia, Rumunia, Słowacja, Słowenia) oraz kraje spoza Unii Europejskiej
(Albania, Białoruś, Bośnia i Hercegowina, Macedonia, Mołdwa, Czarnogóra,
Rosja, Serbia, Turcja, Ukraina). Wnioski można składać do 1 lipca.
Informacje w języku angielskim można uzyskać pod numerem infolinii
+48 22 339 45 40 lub pisząc na adres e-mail: eeagrants@ecorys.com.
Szczegóły dostępne są na stronie: https://eeagrants.org.
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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
Prestiżowe stypendium

Tylko dla MISTRZÓW

(DLA DOKTORANTÓW)

(DLA NAUKOWCÓW)

Przypominamy,

że

trwa

nabór

do

Laureaci

programu

MISTRZ,

którzy

programu Junior Advanced Research

zakończyli już realizację projektu, mogą

Award

ubiegać się o wyjazdowe stypendium

Fundacji

Fulbrighta.

Konkurs

adresowany jest doktorantów, którzy są

naukowe

na zaawansowanym etapie pisania

w wybranym ośrodku zagranicznym.

rozprawy doktorskiej. Celem wyjazdu

Stypendium, w wysokości do 5 500 euro

jest realizacja projektu badawczego

miesięcznie, może być przyznane na

w amerykańskiej uczelni. Stypendium

okres od 3 do 6 miesięcy na pobyt

może trwać od 6 do 9 miesięcy.

w

Kandydaci muszą wykazywać się dobrą

granicą.

znajomością angielskiego. Szczegóły na

stypendium, należy wypełnić formularz

stronie fulbright.edu.pl/junior-award/.

znajdujący się na stronie: fnp.org.pl.

Termin składania aplikacji: 15.05.2018

Termin składania aplikacji: 07.06.2018

na

pobyt

badawczy

jednym ośrodku naukowym za
Aby

ubiegać

się

o

Stypendia na pobyt badawczy

Studia w Kolumbii

(DLA NAUKOWCÓW)

(DLA STUDENTÓW I DOKTORANTÓW)

Fundacja Lanckorońskich zaprasza do

Trwa nabór zgłoszeń na stypendia,

składania

pobyt

które umożliwiają podjęcie studiów

badawczy w Wiedniu, Londynie lub

magisterskich lub doktoranckich na

Rzymie. O środki mogą ubiegać się

uczelniach w Kolumbii. Jak informuje

archeologowie

MNiSW

wniosków

na

śródziemnomorscy,

oprócz

miesięcznego

historycy, historycy sztuki, filologowie

stypendium

klasyczni i historycy filozofii. Wnioski

pokrywa czesne i koszty ubezpieczenia.

przyjmowane są przez Polską Akademię

Wymagana

Umiejętności. Stypendia przyznawane

znajomość

są na okres od 1 do 3 miesięcy.

i roczne doświadczenie zawodowe.

Szczegóły na stronie pau.krakow.pl.

Szczegóły na stronie nauka.gov.pl.

Termin składania aplikacji: 10.05.2018

Termin składania aplikacji: 01.06.2018
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Wiadomości
Wizyta delegacji z Kazachstanu
W dniach 23-26 kwietnia 2018 r. gościliśmy na UKW Rektora M. Utemisov West
Kazakhstan State University w Uralsku, profesora, doktora nauk pedagogicznych
Ashata Salimovich Imangalieva. Rektor przyjechał na naszą uczelnię wraz
z kierownikiem Działu Współpracy Międzynarodowej dr Vladislavem Zubkov.
Współpracę między uczelniami zapoczątkowało Biuro Współpracy Międzynarodowej
UKW już w roku 2012. Od tamtej pory na Uniwersytecie Kazimierza Wielkiego gościliśmy
ponad 30 studentów i pracowników akademickich z uczelni w Uralsku, którzy
w ramach mobilności akademickiej studiowali na studiach semestralnych lub
przebywali na stażach naukowych. Od ubiegłego roku oba Uniwersytety realizują
wspólnie program Erasmus+ Mobilność z Krajami Partnerskimi.
Podczas kwietniowej wizyty delegacji z Uralska omawiano możliwość uruchomienia
programu podwójnego dyplomowania na określonych kierunkach studiów.
25 kwietnia 2018 r. podczas Święta Uczelni Rektor M. Utemisov West Kazakhstan State
University w Uralsku prof. Ashat Salimovich Imangaliev został odznaczony Medalem
UKW Casimirus Magnus.

Na zdjęciu profesor Ashat Salimovich Imangaliev, Rektor
M. Utemisov WKSU, ze studentkami swojej uczelni,
przebywającymi na UKW w ramach wymiany akademickiej
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NIE PRZEGAP TERMINU
Staże w europejskiej instytucji
14-05-2018
Europejski Rzecznik Praw Obywatelskich oferuje staże umożliwiające młodym ludziom
uzupełnienie wiedzy i umiejętności zdobytych podczas studiów o praktyczne
umiejętności. Staże odbywają się w Strasburgu lub Brukseli.
Stażyści

pracują

pod

bezpośrednim

nadzorem

prawnika,

badają

skargi

i przeprowadzają research potrzebny do rozpatrzenia wniosku. Zakres obowiązków
może też obejmować prace dotyczące mediów i komunikacji oraz badań
związanych z działalnością rzecznika.
Stażyści nie posiadający żadnego źródła utrzymania mogą ubiegać się o stypendia,
z uwzględnieniem dodatku mieszkaniowego oraz możliwości zwrotu kosztów podróży.
Staż może trwać od 4 do 12 miesięcy. Kandydaci muszą posiadać dyplom
uniwersytecki (min. licencjata) z dziedziny powiązanej z działalnością biura rzecznika
i posługiwać się biegle językiem angielskim.
Więcej informacji na stronach: eurodesk.pl oraz ombudsman.europa.eu.

Szkoła letnia w Niemczech
10-05-2018
Schutzgemeinschaft Deutscher Wald zaprasza młodych Europejczyków do udziału
w szkole letniej poświęconej tematyce zrównoważonego leśnictwa i ochrony lasów.
Uczestnicy obozu będą mieli okazję wziąć udział w warsztatach, podczas których
o ekologicznych, ekonomicznych oraz społecznych aspektach zrównoważonego
leśnictwa podyskutują z ekspertami i politykami odpowiedzialnymi za ochronę lasów
oraz nawiązać kontakty z rówieśnikami z całej Europy. Podczas szkoły letniej będzie
można również przystąpić do Europejskiej Sieci Młodych na Rzecz Lasów (European
Youth Forest Network), która ma być platformą międzynarodowej współpracy
młodych na rzecz ochrony zagrożonych obszarów leśnych.
Organizatorzy zapewniają uczestnikom zakwaterowanie, wyżywienie oraz zwrot
kosztów podróży. W szkole letniej mogą brać udział studenci w wieku od 18 do 22 lat.
Wymagana jest dobra znajomość j. angielskiego. Do formularza aplikacyjnego należy
dołączyć CV. Przewidywany termin 09.07.2018 – 13.07.2018.
Więcej informacji na stronie eurodesk.pl.
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