Newsletter 05/2016
Biura Współpracy Międzynarodowej UKW
Przed nami pracowity
koniec roku akademickiego, jednak warto już
teraz zaplanować
następny. Przypominamy,
że rekrutacja na wyjazdy
pracowników w ramach
programu Erasmus+ trwa
tylko do 15 czerwca!
Szczegóły na stronie
bwm.ukw.edu.pl.
Na zdjęciu Cherry Chiu Yi Lam, koordynator międzynarodowych
projektów z Hedmark University of Applied Sciences (Norwegia)
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Wsparcie dla zespołów
Fundacja na rzecz Nauki Polskiej otworzyła drugi nabór wniosków w ramach konkursu TEAM.
Celem programu jest wsparcie projektów zespołowych prowadzonych przez wybitnych
naukowców z udziałem partnera zagranicznego.
Wnioskodawcą w konkursie może zostać naukowiec (niezależnie od narodowości)
posiadający co najmniej stopień naukowy doktora oraz doświadczenie naukowe poparte
osiągnięciami o międzynarodowym zasięgu, który zamierza zatrudnić w swoim zespole
młodych uczonych: studentów, doktorantów oraz młodych doktorów.
W ramach programu finansowane będą projekty trwające do 36 miesięcy. Zaleca się, aby
budżet projektu nie przekroczył 3,5 mln. zł.
W programie finansowane będą projekty zgodne z tematami wskazanymi w wykazie
Krajowych Inteligentnych Specjalizacji (KIS). Przy czym w wyjątkowych przypadkach,
Fundacja może przyjąć do finansowania projekty dotyczące innej tematyki, jeśli posiadają
one znaczny potencjał aplikacyjny.
W programie TEAM obligatoryjny jest udział co najmniej jednego partnera
naukowego z zagranicy.

Finansowaniu podlegają wynagrodzenia za pracę na rzecz realizacji projektu w pełnym
wymiarze godzin dla członków zespołu (dla studenta do 4 000 zł, dla doktoranta – 8 000 zł,
dla młodego doktora – 15 000 zł, przedstawiciela konsorcjanta do 15 000 zł, kierownika
projektu do 20 000 zł miesięcznie).
Termin składania wniosków: 20 czerwca 2016.
Informacji na temat projektu udziela:
dr Beata Frączak
koordynator programu
tel. 22 845 95 43
e-mail: beata.fraczak@fnp.org.pl
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Wymiana z Austrią
Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego oraz Austriackie Federalne Ministerstwo Nauki,
Badań Naukowych i Gospodarki (BMWFW) wspólnie wspierają mobilność naukowców
w ramach bilateralnych projektów badawczych.
Warunkiem złożenia wniosku jest przygotowanie przedsięwzięcia naukowego, którym zajmą
się wspólnie naukowcy obu krajów. We wniosku należy przedstawić cel naukowy projektu
(zakres, nowe elementy, cele cząstkowe)
w aspekcie współpracy polsko-austriackiej.
W

Polsce

koszty

w

ramach

tego

działań

realizowanych

programu

(mobilności)

pokrywane są bądź ze środków finansowych
przekazywanych jednostkom na działania
koordynator

projektu

kolejności są

wspierane

projekty, w których:
 uczestniczą młodzi naukowcy;
 istnieje

perspektywa

na

dalszą

współpracę (w tym Horyzont 2020);

statutowe, bądź z innych środków własnych.
Polski

W pierwszej

powinien

uzgodnić możliwość finansowania projektu ze

 po stronie austriackiej w projekcie
uczestniczą kobiety;
 biorą udział nowi partnerzy.

swoim przełożonym będącym dysponentem
środków finansowych.
W ramach programu wspierane są tylko koszty podróży i krótkich pobytów naukowców,
doktorantów i magistrantów w kraju partnera. Całkowity okres wspierania projektu wynosi
2 lata (od 1 maja 2017 r. do 30 kwietnia 2019 r.).
Maksymalny jednorazowy okres pobytu u partnera może wynosić 1 miesiąc w przypadku
naukowców i 2 miesiące w przypadku studentów oraz doktorantów. Koszty podróży
naukowców polskich do Austrii są pokrywane przez polską jednostkę naukową, a koszty
pobytu przez stronę austriacką.
Formularz zgłoszeniowy oraz szczegółowe informacje dostępne są na
stronie MNiSW.
Termin składania wniosków: 30.09.2016
Informacji nt. projektu udziela:
Agnieszka Mierzyńska, tel. 22 529 23 43,
email: agnieszka.mierzynska@nauka.gov.pl
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Stypendia rządu australijskiego
Trwa nabór wniosków na stypendia rządu australijskiego. W ramach programu Endeavour
Scholarships and Fellowships istnieje możliwość uzyskania środków na podjęcie studiów
magisterskich lub doktoranckich oraz prowadzenie badań naukowych w australijskich
jednostkach naukowych.
Oferta konkursowa adresowana jest m.in. do naukowców z Europy. Zgłoszenia mogą
przesyłać studenci i badacze, którzy studiują lub prowadzą badania naukowe w dowolnej
dziedzinie nauki.
W ramach oceniania wniosków pod uwagę

W ramach programu Endeavour

brane będą: wyróżniające wyniki w nauce

Postgraduate Scholarships przewidziano:

lub doświadczenie w pracy badawczej,

 2-letnie studia magisterskie lub

ocena wypowiedzi kandydata na zadane

4-letnie studia doktoranckie;

tematy, plan pracy badawczej lub studiów
oraz działalność społeczna.

 stypendium w wysokości do 272 500
dolarów australijskich (doktorat) lub

Kandydat musi złożyć wymagane dokumenty
do 30 czerwca 2016.

140 500 dolarów australijskich (studia
magisterskie);
 pokrycie kosztów podróży;

Aplikowanie o stypendia odbywa się za

 pokrycie kosztów ubezpieczenia.

pośrednictwem serwisu internetowego. Tam

W ramach programu Endeavour

też

Research Fellowship przewidziano:

można

znaleźć

niezbędne

instrukcje

dotyczące składania wniosków.

 4-6 miesięczne projekty badawcze;

Pytania dotyczące konkursu oraz procesu
aplikacyjnego można kierować na adres:
endeavour@education.gov.au.

 stypendium w wysokości do 24 500
dolarów australijskich;
 pokrycie kosztów podróży;
 pokrycie kosztów ubezpieczenia.

Szczegółowe informacje można znaleźć na stronie programu:
internationaleducation.gov.au.
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Grant dla gościa z zagranicy
Zapoczątkowany przez Narodowe Centrum Nauki w 2015 roku konkurs POLONEZ to
doskonała okazja do zaproszenia na UKW badacza z zagranicy w celu wspólnego
prowadzenia badań.
POLONEZ to konkurs adresowany do naukowców z całego świata, którzy chcą prowadzić
badania naukowe w polskich jednostkach przez okres 12 lub 24 miesięcy.
Wnioskodawcą może być osoba posiadająca stopień doktora lub przynajmniej 4 lata
doświadczenia badawczego w pełnym wymiarze czasu pracy, która w okresie 3 lat przed
terminem ogłoszenia konkursu nie mieszkała, nie pracowała ani nie studiowała w Polsce
dłużej niż 12 miesięcy.
Uczelnia

przyjmująca

otrzymuje

koszty

pośrednie w wysokości 20%.
Wnioski w języku angielskim należy złożyć za
pomocą systemu OSF.
Na

stronach

NCN

dostępna

jest

wyszukiwarka partnerów, która ma ułatwić
nawiązywanie

współpracy

naukowej

w ramach programu POLONEZ. Na stronie
internetowej

ncn.gov.pl/partners/polonez/

mogą rejestrować się zarówno naukowcy
z zagranicy, jak i instytucje goszczące.

Naukowiec otrzymuje:
 wynagrodzenie na podstawie
umowy o pracę (w tym mobility
allowance): 4 350 euro brutto,
 dodatek rodzinny: 300 euro brutto
na miesiąc (dla osób
przyjeżdżających z rodzinami na
okres co najmniej 3 miesięcy),
 grant badawczy,
 program szkoleń rozwijających
różnorodne kompetencje stażysty.

Termin składania wniosków: 15 czerwca 2016.
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Badania w Kraju Kwitnącej Wiśni
Research Fellowship to program grantowy Canon Fundation in Europe adresowany do
naukowców

różnych

specjalizacji

z

Europy

oraz

Japonii,

którzy

zainteresowani

są prowadzeniem swoich badań w japońskich uczelniach.
Wnioski mogą być składane przez osoby ze stopniem magistra lub doktora. Od momentu
uzyskania jednego z nich nie może minąć więcej niż 10 lat. Przed złożeniem aplikacji należy
mieć już zawartą umowę z wybraną jednostką badawczą w Japonii – jej wybór należy do
kandydata.
Zgodnie z regulaminem konkursu pobyt naukowy w Japonii może trwać od trzech do
dwunastu miesięcy. Realizacja wnioskowanego projektu może rozpocząć się najwcześniej
od 1 stycznia po roku złożenia wniosku.

W trakcie trwania stażu stypendyści otrzymają od
Fundacji Canon wsparcie finansowe w wysokości od
22 500 euro do 27 500 EUR rocznie (w przypadku
krótszego czasu stypendium, w odpowiednio
proporcjonalnej wysokości).

Wnioskodawca, oprócz planu pracy badawczej, musi przedstawić listę publikacji, dwa listy
rekomendacyjne od osób specjalizujących się w danej dziedzinie oraz zaświadczenie
z uczelni przyjmującej.
Termin składania aplikacji upływa 15 września 2016 r.
Pytania dotyczące stypendium oraz procesu aplikacyjnego należy kierować na adres:
foundation@canon-europe.com.
Szczegółowe informacje dostępne są na stronie:
forms.canonfoundation.org/how-to-apply.php
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Oferty stypendialne i stażowe

Trwa

Europejskie stypendium

Nowy nabór w konkursie FNP

(DLA NAUKOWCÓW)

(DLA STUDENTÓW I DOKTORANTÓW)

nabór

ramach

Kolumbijski Instytut ICETEX otworzył

pobyty

proces rekrutacyjny na bezzwrotne

badawcze w instytutach wchodzących

stypendia ufundowane przez rząd

w skład Network of European Institutes

Kolumbii dla studentów z zagranicy

for

na

konkursu

wniosków

w

stypendialnego

Advanced

Study.

na

Możliwe

jest

studia

magisterskie

lub

zdobycie środków na badania z zakresu

doktoranckie. Stypendium obejmuje

nauk humanistycznych i społecznych.

ubezpieczenie,

Pobyty

pomocy

naukowe

w

jednym

z

16

czesne,

koszty

dydaktycznych,

nie

ośrodków mogą trwać do dziesięciu

obejmuje natomiast biletu lotniczego

miesięcy. Nabór wniosków prowadzony

do

jest w dwóch kategoriach: Senior oraz

udokumentować znajomość języka

Junior

hiszpańskiego. Szczegóły dostępne są

fellowship.

Więcej

informacji

dostępnych jest na stronie EURAIS –

Kolumbii.

Kandydat

musi

na stronie: icetex.gov.co.

http://www.2017-2018.eurias-fp.eu.
Termin składania aplikacji: 08.06.2016

Termin składania aplikacji: 10.06.2016

Dla ciekawych świata

Prestiżowe stypendium

(DLA NAUKOWCÓW)

(DLA ABSOLWENTÓW)
Trwa nabór wniosków w ramach New
Zealand International Doctoral Research
Scholarships.

Celem

przyciągnięcie

do

programu
Nowej

jest

Zelandii

Polscy naukowcy wraz z uczonymi
z trzynastu innych krajów Europy mogą
ubiegać się
przez

o granty przyznawane

Stowarzyszenie

National

Geographic, w ramach Globalnego

najlepszych studentów z całego świata,

Funduszu

którzy chcą odbyć studia doktoranckie.

wniosków

Organizatorzy

równocześnie w trzech konkursach:

zapewniają

stypendium

oraz

utrzymania

przez

pokrycie
cały

czas

trzyletnie
kosztów
trwania

studiów doktoranckich. Szczegóły na

Badawczego.
prowadzony

Nabór
jest

Exploration Grants, Research Grants
oraz

Conversation

Grants.

Średnia

wysokość grantu wynosi ok. 20 000
euro. Szczegóły dostępne są na stronie

stronie www.enz.govt.nz.

nationalgeographic.com.

Termin składania aplikacji: 15.07.2016

Termin składania aplikacji: 19.06.2016
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Wiadomości
Konkurs NCBiR – umiędzynarodowienie szkolnictwa wyższego
NCBiR ogłosiło konkurs na Międzynarodowe Programy Kształcenia, które mają poprawić dostępność
studiów w języku angielskim dla żaków z Polski oraz dla cudzoziemców. Dofinansowanie może
obejmować:
1. Realizację programów kształcenia w językach obcych, skierowanych zarówno do
studentów z Polski, jak i do cudzoziemców studiujących w Polsce.
2. Realizację międzynarodowych programów studiów oraz międzynarodowych szkół letnich
umożliwiających

studiowanie

w

Polsce

cudzoziemcom

oraz

studiowanie

w międzynarodowym środowisku przez osoby z Polski.
3. Włączenie wykładowców z zagranicy posiadających osiągnięcia w pracy naukowej,
zawodowej lub artystycznej, w prowadzenie programów kształcenia w polskich uczelniach.
Szczegóły na stronie konkursu.

Nieznana Ukraina
23 maja w Bibliotece Głównej UKW odbyło się spotkanie z Bogdanem Logvynenko, ukraińskim
pisarzem, podróżnikiem i dziennikarzem, zorganizowane przez Bractwo UKW Tryzub zrzeszające
studentów z Ukrainy, Białorusi oraz Rumunii. Przybyli goście mieli okazję dowiedzieć się, jak obecnie
wygląda życie na Ukrainie, nie tylko w wielkich aglomeracjach, ale również w górskich wioskach, do
których nie prowadzą żadne drogi oraz dlaczego warto odwiedzić Ukrainę pociągiem. Przybyłych
gości powitał prof. dr hab. Sławomir Kaczmarek, Prorektor ds. Nauki i Współpracy z Zagranicą, który
podziękował członkom Bractwa za wszystkie działania mające na celu przybliżenie kultur ich krajów.
Anastasiia Tereshchenko, studentka Edukacji Muzycznej UKW z Ukrainy oraz Radosław Ciechański,
pełnomocnik rektora ds. osób niepełnosprawnych, powołali bractwo, aby pomóc studentom z
zagranicy w adaptacji w polskim środowisku.
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Dzięki staraniom prof. Joanny Moraczewskiej UKW współpracuje z Hedmark University
of Applied Sciences (Norwegia), realizując wymianę pracowników i studentów w ramach
kierunku biotechnologia. W semestrze letnim 2015/16 na uczelni partnerskiej w Norwegii
studiuje 4 studentów biotechnologii UKW.
W dniach 16-19 maja 2016 gościliśmy koordynatora projektów międzynarodowych
z Hedmark University of Applied Sciences – Cherry Chiu Yi Lam, która przebywała na stażu
w

Biurze

Zapoznała

Współpracy
się

implementowanymi

z

Międzynarodowej.

dobrymi
przez

BWM

praktykami
na

uczelni

w zakresie internacjonalizacji, realizacji projektów
międzynarodowych,
obowiązującą

na

a
naszej

także

poznała

uczelni

strategię

promocji i rekrutacji studentów z zagranicy.
Podczas licznych spotkań, m.in. z Prorektorem
ds. Nauki i Współpracy z Zagranicą, władzami Wydziału Nauk Przyrodniczych oraz
koordynatorami

innych

kierunków

studiów,

przedstawiła ofertę swojej uczelni. Rezultatem
prowadzonych

rozmów

będzie

poszerzenie

współpracy o kolejne kierunki.
Podczas spotkania z Dyrektor International School
of Bydgoszcz – Imisławą Górską, przeprowadzono
rozmowy

na

temat

realizacji

praktyk

przez

studentów kierunków pedagogicznych Hedmark
University of Applied Sciences w szkole ISOB.
Projekt nr FSS/2015/MOB/W/0028 jest finansowany ze środków Mechanizmu Finansowego EOG,
Norweskiego Mechanizmu Finansowego 2009-2014 oraz środków krajowych
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Granty indywidualne Marii Skłodowskiej-Curie
Trwa nabór wniosków w ramach konkursu Individual Fellowships, który organizowany jest w ramach
Akcji Marii Skłodowskiej-Curie. Celem konkursu jest umożliwienie indywidualnym naukowcom
zdobywania nowej wiedzy i pracy nad projektami w dowolnym miejscu Europy i świata w wybranej
jednostce. Przyznane granty mają także rozwijać innowacyjność i kreatywność badaczy.
Stypendysta, w porozumieniu z wybraną przez siebie instytucją, przygotowuje projekt badawczo
-szkoleniowy. Może on dotyczyć każdej dziedziny wiedzy i tematu zaproponowanego przez
naukowca, przy czym wysoko cenione są projekty inter- i multidyscyplinarne.
W ramach Individual Fellowships wyróżnia się dwa typy grantów:
 European Fellowships - w ramach grantu możliwe jest prowadzenie przez indywidualnego
naukowca badań przez okres od 12 do 24 miesięcy. Badania prowadzone są w placówce
naukowej lub przedsiębiorstwie z innego kraju europejskiego niż pochodzi naukowiec.
Szczegóły na stronie KPK.
 Global Fellowships - w ramach grantu doświadczeni naukowcy mogą prowadzić badania
w tzw. krajach trzecich (każde państwo nie będące członkiem i nie stowarzyszone z UE). Pobyt
zagraniczny może trwać od 12 do 24 miesięcy. W ramach grantu istnieje także obowiązkowa
faza powrotna do Europy, która musi trwać 12 miesięcy.
Szczegóły na stronie KPK.
Termin składania wniosków upływa 14 września 2016.

Grecka fundacja zaprasza do aplikowania o MSCA IF
National Hellenic Research Foundation z Aten zaprasza doświadczonych naukowców do wspólnego
aplikowania o granty indywidualne w ramach Działań Marii Skłodowskiej-Curie.
W skład Fundacji wchodzą trzy instytuty badawcze:
 Institute of Historical Research,
 Institute of Biology, Medical Chemistry and Biotechnology,
 Institute of Theoretical and Physical Chemistry.
Szczegóły w załączonej ofercie.
Osoba do kontaktu: Kleri Foniadaki, e-mail: klerifo@eie.gr
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Bio-Based Industries JU – lista ofert z Wielkiej Brytanii
Ponad pięćdziesięciu interesariuszy z Wielkiej Brytanii, w tym instytucje akademickie i naukowe,
poszukuje partnerów do wspólnego wnioskowania o projekty w konkursach zaplanowanych na 2016
rok w ramach inicjatywy Bio-Based Industries Joint Undertaking (BBI JU).
Skrócona oferta poszczególnych interesariuszy oraz dane kontaktowe dostępne są na stronie KPK.
Roczny plan pracy BBI JU na 2016 rok oraz lista tematów konkursowych dostępne są na stronie
internetowej BBI JU.
Informacji udziela: Ian Holmes z brytyjskiego punktu kontaktowego
e-mail: Ian.Holmes@innovateuk.gov.uk.

Informatyka – słoweńskie laboratorium poszukuje partnerów
Slovenian Laboratory for Cognitive Modelling at the Faculty of Computer and Information Science
(University of Ljubljana) jest zainteresowany współpracą w projektach ICT.
Opis obszaru zainteresowań i poświadczenie dotychczasowych doświadczeń w załączonej ofercie.
Kontakt: prof. Igor Kononenko, PhD, e-mail: lkm.projects@fri.uni-lj.si

NIE PRZEGAP TERMINU
Zainspiruj innych do działania
13-06-2016
Uczestniczyłeś w projektach edukacyjnych realizowanych w ramach programów unijnych? Podjąłeś
nowe inicjatywy oraz zachęciłeś innych do działania? Zgłoś się i zdobądź tytuł EDUinspiratora.
EDUinspirator to konkurs organizowany przez Fundację Rozwoju Systemu Edukacji (FRSE) i Narodową
Agencję Programu Erasmus+. Ma celu wyróżnienie osób, które aktywnie działają w obszarze
edukacji, przyczyniając się do pozytywnych zmian w swoim środowisku lokalnym. Kandydaci proszeni
są o wypełnienie formularza w systemie http://online.frse.org.pl/. W 2014 r. wyróżnienie EDUinspiratora
otrzymała dr Katarzyna Chmielewska za koordynację programu ACAMIMM, realizowanego
w latach 2011-2014 w Instytucie Matematyki UKW.
Więcej informacji na stronie: eurodesk.pl
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