Newsletter 04/2017
Biura Współpracy Międzynarodowej UKW
Studenci
zainteresowani
wyjazdami na
praktykę za granicę,
mogą składać
aplikacje tylko do
końca kwietnia.
4 maja otwieramy
rekrutację na wyjazdy
dla pracowników
w ramach programu
Erasmus+.
Czekamy na Państwa
zgłoszenia.
Na zdjęciu prof. Liuba Zlatkowa z Shumen University goszcząca
na UKW w ramach programu Erasmus+ oraz prof. dr hab. Bernard
Mendlik i Aleksandra Koperska-Kowalczyk z BWM.
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 wyjazdy od 2 do 5 dni w terminie 01.09.2017 – 30.09.2018;
 STA do uczelni partnerskich;
 STT na szkolenia podnoszące kompetencje zawodowe;
 zgłoszenia przyjmuje BWM od 04.05.2017 – 30.06.2017.
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Spotkanie informacyjne dla osób zainteresowanych wyjazdem na praktyki
w ramach programu Erasmus+ odbędzie się w

czwartek 20 kwietnia

o godz. 13:30 w Bibliotece UKW. Serdecznie zapraszamy!
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Erasmus+ - projekty z obszaru kształcenia
Komisja Europejska ogłosiła nabór wniosków w ramach Akcji Trzeciej
programu Erasmus+ mającej promować: Wspieranie włączenia społecznego
poprzez podejmowanie działań w obszarze kształcenia, szkolenia i młodzieży.
Wsparcie otrzymają projekty współpracy ponadnarodowej w obszarze szkoleń
i edukacji. Zaproszenie składa się z dwóch części: pierwsza dotyczy kształcenia,
a druga młodzieży.
Projekty obejmujące obie części powinny służyć:
 popularyzacji dobrych praktyk w zakresie uczenia się sprzyjającego
włączeniu społecznemu, inicjowanych przede wszystkim na poziomie
lokalnym;
 opracowywaniu i wdrażaniu innowacyjnych metod i praktyk służących
wspieraniu edukacji włączającej oraz środowisk młodzieżowych.
Wnioski można składać w partnerstwie, które powinno składać się z co najmniej
czterech organizacji reprezentujących cztery państwa objęte programem.
Jeżeli w realizację projektu zaangażowane są również sieci, w skład konsorcjum
muszą wchodzić co najmniej dwie organizacje nienależące do sieci,
a

członkowie

konsorcjum

muszą

reprezentować

co

najmniej

cztery

kwalifikujące się kraje.
Czas trwania projektu powinien wynosić od 24 do 36 miesięcy.
Maksymalna kwota dotacji na realizację wynosi 500 tys. euro.

Termin składania aplikacji upływa 22 maja 2017 r.
Informacje dotyczące wniosków w ramach zaproszenia EACEA/07/2017
opublikowano na stronie: eacea.ec.europa.eu/erasmus-plus/funding_en.
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Amerykański sen
Polsko-Amerykańska Komisja Fulbrighta otworzyła nabór do jednego
z najbardziej prestiżowych stypendiów na świecie: Fulbright Senior Award.
Stypendium przeznaczone jest dla pracowników naukowych z doktoratem.
Celem konkursu jest przeznaczenie środków na realizację własnych projektów
badawczych bądź badawczo-dydaktycznych na uczelniach amerykańskich,
w placówkach badawczych oraz w niektórych instytucjach rządowych.
O stypendium mogą ubiegać się osoby znające doskonale język angielski,
które

posiadają co najmniej stopień doktora. Naukowcy z tytułem doktora

habilitowanego lub profesora mogą zgłaszać się do konkursu pod warunkiem,
że poza badaniami będą prowadzić zajęcia ze studentami. Czas trwania
stypendium może wynosić od czterech do dziewięciu miesięcy. Aplikacja na
stypendium odbywa się za pośrednictwem systemu Embark.
Stypendium zapewnia status Visiting Scholar w wybranej instytucji, który
pozwala na prowadzenie pracy badawczej pod merytoryczną opieką
wskazanego profesora i dostęp do zaplecza naukowego instytucji goszczącej
(w tym bibliotek i laboratoriów). Przyjmowane są zgłoszenia ze wszystkich
dziedzin nauki z wyłączeniem projektów wymagających bezpośredniego
kontaktu z pacjentem.
Szczegóły dostępne są na stronie: fulbright.edu.pl/senior-award.
Na pytania dotyczące stypendium, wymagań oraz samego procesu aplikacji
odpowiada

Sebastian

Smoliński,

młodszy

specjalista

ds.

programów:

sebastian.smolinski@fulbright.edu.pl.

Termin składania aplikacji:
16 czerwca 2017
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Stypendium nad Sekwaną
Trwa nabór wniosków w ramach konkursu na stypendium rządu francuskiego
na pobyt badawczy. Program stypendialny skierowany jest do polskich
naukowców do 45 roku życia, z tytułem co najmniej doktora.
Od blisko 55 lat programy stypendialne rządu francuskiego przyczyniają się do
zwiększenia dynamiki wymian naukowych między Francją i Polską.
Francuskie stypendia przyznawane na okres jednego miesiąca muszą zostać
zrealizowane między 15 lipca i 31 grudnia 2017 roku. Stypendysta otrzymuje
1375 euro na każdy miesiąc pobytu we Francji. Ponadto stypendium pokrywa:
 koszty ubezpieczenia,
 przejazd z francuskiego lotniska do miejsca pobytu we Francji.
Stypendium nie pokrywa kosztów transportu pomiędzy Polską i Francją.
Stypendysta ma możliwość skorzystania z zakwaterowania rezerwowanego
przez Campus France w korzystnej cenie.

Szczegółowe informacje o konkursie, wykaz priorytetowych dziedzin na 2017 r.
oraz formularze aplikacyjne w językach francuskim lub angielskim można
znaleźć na stronie internetowej organizatora konkursu institutfrancais.pl/pl/bgfpobyt-badawczy.
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Polsko-niemiecka współpraca
Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego oraz Niemiecka Centrala Wymiany
Akademickiej (DAAD) zapraszają do składania wniosków na wymianę
akademicką przy realizacji projektów badawczych na lata 2018-2019.
Celem programu jest wsparcie mobilności naukowców między Polską
a Niemcami. Warunkiem koniecznym do złożenia wniosku jest przygotowanie
przedsięwzięcia naukowego, które będzie realizowane wspólnie przez
naukowców z obu krajów. We wniosku należy przedstawić szczegóły projektu:
cel naukowy, zakres i nowe elementy w zakresie współpracy.
Maksymalne wsparcie finansowe jednego projektu przez DAAD wynosi 7 500
euro rocznie. W ramach przyznanych środków pokrywane są tylko koszty
podróży i krótkich pobytów naukowców w kraju partnera. Maksymalny
jednorazowy czas pobytu to:

miesiąc dla pracowników naukowych

i 2 miesiące w przypadku studentów, absolwentów i doktorantów.
Polska jednostka naukowa pokrywa koszty podróży członków polskiego
zespołu naukowego do Niemiec i koszty pobytu niemieckich partnerów
w Polsce, a strona niemiecka (DAAD) koszty podróży członków zespołu
niemieckiego do Polski i koszty pobytu polskich partnerów w Niemczech.
MNiSW finansuje program w ramach dotacji podmiotowej na
działalność statutową jednostki. Polski koordynator projektu
powinien uzgodnić możliwość jego sfinansowania ze swoim
przełożonym będącym dysponentem środków finansowych.

Termin składania wniosków: 30 czerwca 2017
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Stypendia i staże
Prestiżowy staż

Z historią w tle

(DLA MŁODYCH NAUKOWCÓW)

(DLA NAUKOWCÓW)

Trwa nabór wniosków w ramach Alain

O stypendium Fundacji Lanckorońskich

Bensoussan

mogą

Laureaci

Fellowship
trwającego

stypendium

odbędą

Programme.
12

je

miesięcy
w

jednym

ubiegać

gowie

klasyczni.

stypendium

jest

młodych

naukowców

po

archeologowie

śródziemnomorscy, historycy i filolo-

z instytutów ERCIM. Program skierowany
do

się

W

ramach

finansowane

jest

prowadzenie

badań

w

doktoracie z zakresu nauk ścisłych, a w

Londynie

Rzymie.

Wnioski

szczególności matematyki i informatyki.

stypendia przyjmowane są przez Polską

Wysokość stypendium zależna jest od

Akademię

instytutu, w którym naukowiec będzie

przyznawane są na okres od 1 do 3

odbywał staż. Szczegół dostępne są na

miesięcy. Informacje dostępne są na

stronie fellowship.ercim.eu

stronie pau.krakow.pl.

Termin składania aplikacji: 30.04.2017

Termin składania aplikacji: 10.05.2017

i

Umiejętności.

Wiedniu,

Stypendia

Stypendium w Italii

Stypendia DAAD

(DLA STUDENTÓW I DOKTORANTÓW)

(DLA DOKTORANTÓW

Włoski rząd zaprasza do składania

I MŁODYCH NAUKOWCÓW)

aplikacji

na

stypendia

dla

cudzo-

na

Stypendia krótkoterminowe na pobyty

ziemców i obywateli włoskich, którzy

badawcze

mieszkają

Italii.

wadzenia badań trwających od 1 do 6

Studenci studiów doktoranckich lub

miesięcy na niemieckiej uczelni lub

magisterskich mogą uzyskać roczne

w instytucie badawczym. Wysokość

stypendium

włoskiej

stypendium to 1000 euro miesięcznie.

uczelni lub udział w kursach włoskiej

Informacji nt. programu udziela lektor

kultury i języka na rok akademicki

DAAD na UKW Yvonne Belczyk-Kohl,

2017/18. Szczegóły dostępne są na

yvonne.belczyk-kohl@ukw.edu.pl,

stronie: www.esteri.it/mae/en.

tel. (52) 346 20 25, wew. 27.

poza

na

granicami

pobyt

we

Wiadomości
Termin składania aplikacji: 10.05.2017
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Wiadomości

Polskie Dni Nauki na Ukrainie
Biuro Współpracy Międzynarodowej UKW otrzymało dofinansowanie z Urzędu Miasta
na realizację projektu Polskie Dni Nauki na Ukrainie. Jego celem jest popularyzacja
osiągnięć polskiej nauki, kultury i sztuki, a także promocja Bydgoszczy, jako ośrodka
akademickiego wśród Polonii, jak również wśród sympatyków polskiej kultury i tradycji.
Polskie Dni Nauki na Ukrainie zostaną zorganizowane według trzech głównych ścieżek
tematycznych:

technicznej,

artystycznej

i bydgoskiej.

Zajęcia

odbędą

się

w stowarzyszeniach polonijnych i domach polskich w obwodach Chmielnickim
i Żytomierskim. Zajęcia zostaną przeprowadzone głównie w formie warsztatów
i prezentacji interaktywnych, które umożliwią uczestnikom czynny udział w zajęciach,
a także przyswajanie wiedzy w sposób lekki i przyjemny. Zapoczątkowany na Ukrainie
projekt będzie w przyszłości kontynuowany jako impreza cykliczna, odbywająca się
w różnych skupiskach Polonii na świecie.

Zaproszenie od Wschodnich Sąsiadów
Ministerstwo Edukacji i Nauki Ukrainy oraz Narodowy Techniczny Uniwersytet
Politechnika Kijowska zapraszają pracowników naukowych i doktorantów na
konferencję The legal regulation of social relations in democratic Ukrainian state, która
odbędzie się w dniach 18-19 maja w Kijowie. Aplikacje i szczegóły konferencji
dostępne są na stronie tdp.kpi.ua. Informacji udziela również Pryamitsyn Vyacheslav,
pravo_conference2015@ukr.net. Organizatorzy czekają na zgłoszenia do 23 kwietnia.
Językami konferencji będą: angielski, ukraiński, rosyjski i polski.
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NIE PRZEGAP TERMINU
Letni Uniwersytet AEGEE
27-04-2017
Studenckie stowarzyszenie AEGEE promujące idee zjednoczonej Europy, zaprasza do
udziału

w

Summer

międzykulturowa.

Universities,

których

głównym

celem

jest

wymiana

Summer University oferuje kilka programów: Language Course

(prowadzony przez studentów), Language Course PLUS (prowadzony przez
profesjonalistów), Summer Course (dotyczy jednego lub kilku zagadnień związanych
z kulturą i historią danego kraju), Summer Course PLUS (podobnie jak Summer Course
tylko zajęcia prowadzone są przez profesjonalistów) oraz Travelling Summer University
(możliwość poznania kraju lub regionu). Summer University trwa od 1 do 3 tygodni.
Pobierane są niewielkie opłaty.
Aby zgłosić swój udział należy zapisać się do najbliższego, toruńskiego oddziału
organizacji: prezydent.aegeetorun@gmail.com.

Więcej informacji na stronie eurodesk.pl.
Konferencja dla naukowców i praktyków
28-04-2017
O

nauce

programowania

we

współczesnej

szkole

oraz

synergii

pomiędzy

przedmiotami ścisłymi a przyrodniczymi dyskutować będą uczestnicy konferencji
z cyklu EDUinspiracje. Organizatorzy i goście spotkania „Rozwój kompetencji
matematyczno-przyrodniczych uczniów” przedstawią przykłady unijnych projektów
edukacyjnych, które przyczyniają się do rozwoju kompetencji uczniów w zakresie
rozwiązywania problemów i analitycznego myślenia.
W konferencji oprócz nauczycieli uczestniczyć będą także eksperci w dziedzinie
edukacji oraz wykorzystywania technologii informacyjno-komunikacyjnych w procesie
kształcenia: prof. Maciej Sysło z Uniwersytetu Wrocławskiego, Rafał Lew-Starowicz
oraz Maciej Kopeć z MEN, a także dr Paweł Poszytek, dyrektor generalny Fundacji
Rozwoju Systemu Edukacji, Narodowej Agencji Programu Erasmus+.
Udział w wydarzeniu jest bezpłatny. Osoby zainteresowane proszone są o wypełnienie
formularza zgłoszeniowego

Więcej informacji na stronie eurodesk.pl.
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