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26 czerwca - szkolenie z 7 Programu Ramowego na UKW

Punkt Kontaktowy ds. 7 Programu Ramowego przy Biurze Współpracy Międzynarodowej
serdecznie zaprasza do wzięcia udziału w szkoleniu pt.:
„Metodyka

zarządzania

projektami

badawczymi,

ze

szczególnym

uwzględnieniem

międzynarodowych projektów badawczych finansowanych w ramach programów ramowych
UE”
24 października br. (środa), Sala Senatu UKW, 9.00-17.00
Szkolenie zostanie poprowadzone przez Panią Joannę Stalewską – doświadczonego doradcę i
szkoleniowca z Fundacji ProResearch AMbER Project Group, która świadczy usługi w dwóch
głównych obszarach tematycznych, tj. zarządzania badaniami oraz prawa w szeroko rozumianej
działalności badawczej, w tym w działalności statutowej oraz w projektach badawczych.
UWAGA: Szkolenie przeznaczone jest w pierwszej kolejności dla władz wydziałowych oraz
reprezentantów Instytutów i Katedr UKW.
REJESTRACJA:
Ze względu na warsztatowy charakter spotkań prosimy o wysyłanie formularzy zgłoszeniowych
drogą elektroniczną na adres mailowy: bwm@ukw.edu.pl lub faksem pod numer: 52 341 47 73
do 19 października br.
Szczegóły, program i formularz zgłoszeniowy: www.bwm.ukw.edu.pl
SERDECZNIE ZAPRASZAMY!

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

Jeszcze tylko DO KOŃCA MIESIĄCA trwa nabór na wyjazdy pracowników naukowodydaktycznych i administracyjnych w celach dydaktycznych i szkoleniowych.
Aby przystąpić do rekrutacji należy dostarczyć do 30 czerwca

2013 r. do Biura Współpracy Międzynarodowej
ZGŁOSZENIOWY

oraz

TEACHING

FORMULARZ

PROGRAMME/WORK

PLAN

(dostępne w Biurze Współpracy Międzynarodowej oraz pod adrese
m: www.erasmus.ukw.edu.pl>Erasmus>Dla pracowników).
Stypendium z budżetu Programu Erasmus umożliwa:


tygodniowy pobyt/ minimum 5 godzin zajęć
dydaktycznych;



szkolenie/wizytę studyjną w partnerskiej uczelni,
przedsiębiorstwie, placówce badawczej, itp.

Wyjazdy z programu Erasmus są dobrą okazją do sprawdzenia
i doskonalenia własnych kompetencji, umożliwiają nawiązanie
kontaktów o charakterze naukowo dydaktycznym oraz inicjowanie
interesującej współpracy z zagranicznymi uczelniami lub innymi
instytucjami.
Więcej informacji na temat możliwości udziału w Programie, zasady
realizacji wyjazdów, formularze zgłoszeniowe oraz lista uczelni
partnerskich UKW:

erasmus.ukw.edu.pl
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Formularz
zgłoszeniowy do
programu Erasmus
należy wypełnić na
stronie internetowej
erasmus.ukw.edu.pl,
wydrukować oraz
uzyskać podpis
przełożonego.

VIT - "Very Important Twinning, Volunteering In Town" –
wolontariat w mieście

Zakończył się realizowany przez przez ALDA - Association of Local
Democracy Agencies i Urząd Miasta Bydgoszczy przy pomocy Biura
Współpracy Międzynarodowej projekt o akronimie

VIT. Liczne

imprezy, wydarzenia i stoiska dostępne podczas tegorocznego
Bydgoskiego Festiwalu Nauki spotkały się z dużym zainteresowaniem
studentów i mieszkańców Bydgoszczy.
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Staże na Litwie dla absolwentów UKW – zakończenie projektu
Inicjatywa płatnych staży nauczycielskich w polskim środowisku na Litwie powstała w Biurze
Współpracy Międzynarodowej UKW, które uzyskało na nie dofinansowanie z europejskiego
programu Leonardo da Vinci. Projekt promowany hasłem „Litwa na dobry początek” miał
na celu umożliwienie zdobycia doświadczenia zawodowego młodym absolwentom
Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego.
Młodzi nauczyciele odbywali staże w pięciu szkołach zlokalizowanych w Rejonie Wileńskim.
Pierwsza

grupa

stażystów

pracowała

w

Gimnazjum

im.

Ferdynanda

Ruszczyca

w Rudaminie i Szkole Średniej w Egliszkach. Kolejni uczestnicy projektu realizowali swój staż
zawodowy od stycznia 2013. Młodych nauczycieli skierowano do następujących placówek
oświatowych: Szkoły Średniej im. ks. Obrembskiego w Mejszagole, Szkoły Podstawowej
w Rzeszy oraz Szkoły Podstawowej w Szumsku.
Obie z grup absolwentów zostały przed wyjazdem przeszkolone w zakresie asertywności,
znajomości rynku pracy oraz umiejętności pedagogicznych. Uczestnicy zapoznali się także
z historią i kulturą Litwy oraz podstawami języka litewskiego. Stażyści otrzymali stypendium,
z którego pokrywali koszty utrzymania i zakwaterowania. W każdej ze szkół nad realizacją
stażu czuwał wyłoniony z kadry dydaktycznej opiekun. Byli też zobowiązani aby co
2 tygodnie składać raport z wykonywanej pracy.
Program Leonardo da Vinci w ramach, którego jest realizowany projekt staży na Litwie jest
częścią programu edukacyjnego Unii Europejskiej "Uczenie się przez całe życie" (Lifelong
Learning Programme). Program ma na celu m.in. wspieranie mobilności pracowników na
europejskim rynku pracy. Umożliwia zdobywanie nowych kwalifikacji w czasie praktyk i staży
zagranicznych oraz pozwala doskonalić umiejętności według nowoczesnych standardów.

stazenalitwie.ukw.edu.pl
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ERASMUS – nowe umowy, nowe kierunki wyjazdów dla
studentów i pracowników
Z inicjatywy dr Alicji Jagielskiej – Burduk, koordynatora instytutowego programu Erasmus na
kierunku administracja została podpisana nowa umowa na wyjazdy w ramach Erasmusa na
rok akademicki 2013/14 – z Uniwersytetem Europejskim VIADRINA we Frankfurcie nad Odrą.
Studentów administracji obowiązuje przedłużony nabór, co oznacza, że mogą jeszcze
zgłaszać się na wyjazdy realizowane w przyszłym roku akademickim.

W dniach 27-29 maja pracownicy Biura Współpracy Międzynarodowej oraz koordynator
Data

23 - 24 maja 2013

programu Erasmus
na kierunku
politologia,
Miejsce
Uniwersytet
Kazimierza Wielkiego,
Bydgoszcz dr Łukasz Jureńczyk odwiedzili NLA University
PROGRAMpodpisując
23 maja 2013 – (czwartek)
College w Bergen (Norwegia),
umowę na wyjazdy studentów i pracowników
10.00-13.00
European Corner
w ramach programu Erasmus. Umowa będzie obowiązywać już od nadchodzącego roku
Ul. Chodkiewicza 30,
Promocja projektu VIT - stoisko
bud.
A,
hol
Bekier-Jasińska
Międzynarodowej
akademickiego Aniela
i będą
mogli -zBiuro
niejWspółpracy
korzystać
studenci kierunku politologia oraz pracownicy
UKW

Instytutu Nauk Minitargi
Politycznych.
Jest to bardzo interesująca oferta, zwłaszcza,
10.00-13.00
wolontariatu
Ul. Chodkiewicza 30,
Projekt(or)uj
przyszłość pomagajączajęcia
innym
w nadchodzącym
roku akademickim
na tej uczelni będą prowadzone w Oslo.
bud. A, hol
Martyna Twardowska - PROJECTOR – wolontariat studencki

że

Akademia Przyszłości na festiwalowo

Wizyta

Karol Piasecki - Akademia
przygotowawcza
orazPrzyszłości
podpisanie

realizowanego
Projekt

współfinansowany

14.00-15.00

umowy

Staże i praktyki zagraniczne – stoisko informacyjne
w
ramach
Funduszu
Stypendialnego
Małgorzata
Budna
- AIESEC
Stoisko informacyjne o wolontariacie europejskim
Agnieszka Ignatowska - Fundacja Wiatrak

ze

środków

Mechanizmu

stanowi

realizację

i Szkoleniowego fss.org.pl.

Finansowego

EOG

i

Norweskiego

Rejs po Brdzie statkiem Łokietek

Mechanizmu Finansowego w ramach Funduszu Stypendialnego i Szkoleniowego.
Współpraca Bydgoszczy z miastami partnerskimi
Joanna Zataj-Ross - Urząd Miasta Bydgoszczy
Reprezentanci organizacji ALDA
Quiz wiedzy na temat Bydgoszczy, miast partnerskich i
ekologii ECO-OBYWATEL
Biuro Współpracy Międzynarodowej UKW

14.00-14.45
ul. Chodkiewicza 30,
bud. A, aula Atrium

“Social city” as a chance for development and
empowerment
Karl-Heinz Martinss, Katholische - Hochschule NordrheinWestfalen
(wykład z pokazem)
PROGRAM 24 Maja 2013 – (piątek)
Co jest chronione w mojej okolicy?

9.00-9.30
ul. Chodkiewicza 30,
bud. A, sala 155
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10.00-12.00

Prezentacja funcjonalności Geoportalu RDOŚ
Dariusz Górski - Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska

w Bydgoszczy
(warsztaty)
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Stoisko Urzędu Miasta Bydgoszczy – prezentacja

stypendium

Fulbright Lectureship in Slavic Studies
Polsko-Amerykańska Komisja Fulbrighta wspólnie z Departamentami Slawistyki Uniwersytetu
Waszyngtona w Seattle oraz Uniwersytetu Michigan w Ann Arbor ogłaszają konkurs dla
pracowników naukowych polskich uczelni na prowadzenie wykładów poświęconych
kulturze polskiej w ramach semestralnego stypendium - Fulbright Lectureship in Slavic Studies
Award, zaplanowanego na semestr zimowy w 2014 roku.
Oferta skierowana jest do pracowników naukowych po doktoracie. Program stypendium
w University of Michigan przewiduje prowadzenie dwóch kursów w języku angielskim
podczas semestru, np.: zajęć z zakresu literatury polskiej XIX-ego lub XX-ego wieku oraz zajęć
z zakresu wielokulturowych aspektów kultury polskiej, w tym relacji polsko-ukraińskich lub
polsko-żydowskich. Od stypendysty w University of Washington oczekuje się prowadzenia
dwóch kursów podczas semestru obejmujących różne aspekty polskiej literatury, historii
i sztuki. Stypendium jest finansowane wspólnie przez Polsko-Amerykańską Komisję Fulbrighta
i Slawistyki obu szkół.

Zgłoszenia przyjmowane są do 30 czerwca
fulbright.edu.pl
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Staże naukowe w Ekwadorze
Rząd Republiki Ekwadoru ogłosił program PROMETEO. Jest on skierowany do pracowników
naukowych ze stopniem doktora, mających doświadczenie w dziedzinie nauki, technologii
i innowacji. Pobyt może trwać od 4 do 12 miesięcy.

Potencjalne dziedziny badań:
-dziedzictwo przyrodnicze, środowisko i bioróżnorodność
-badania w dziedzinie zdrowia
-rozwój rolnictwa i energii
-nauki humanistyczne, ICT oraz zarządzanie ryzykiem

Rząd Ekwadoru zapewnia: bilety lotnicze, zakwaterowanie, konkurencyjne wynagrodzenie
na poziomie międzynarodowym, ubezpieczenie, wizyty naukowe oraz materiały do badań.

educacionsuperior.gob.ec
prometeo@senescyt.gob.ec
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Niemcy – wolontariat studencki w ochronie zabytków

Freiwilliges Jahr in der Denkmalpflege, Wolontariat w Ochronie
Zabytków, jest roczną praktyką zawodową w Niemczech. Młodzi
ludzie w wieku 18-26 lat angażują się w dziedzinie ochrony
zabytków;
wystawy,

oprowadzają

wycieczki

po

muzeum,

przygotowują

materiały

informacyjne

organizują
w

zamku,

pomagają przy budowie słowiańskiej osady, jak również pracują
przy konserwacji zabytków (malarstwo, kamień, metal, drewno).

Informacji udziela:
Dagmara Różalska
ul. Lenartowicza 3-4
71-445 Szczecin
rozalska@cpt.org.pl

W czasie rocznego Projektu uczestnicy mieszkają w północnych
Niemczech, w Meklemburgii Pomorze Przednie (MecklenburgVorpommern), poznają kulturę Niemiec i pogłębiają znajomość
języka

niemieckiego.

Jednocześnie

biorą

udział

w

siedmiu

tygodniowych seminariach dotyczących ochrony zabytków, które
odbywają się na przemian w Polsce i w Niemczech (m.in.
w Stralsundzie, Gdańsku, Quedlinburgu czy w Krakowie).
Program FJD trwa 12 miesięcy; rozpoczyna się 1 września i kończy
31

sierpnia.

Uczestnicy

wynagrodzenie

w

Projektu

wysokości

530

otrzymują
€

(w

tym:

comiesięczne
kieszonkowe,

wyżywienie i zakwaterowanie). Dodatkowo dofinansowywany jest
kurs języka niemieckiego.
Warunkiem

udziału

i nieprzekroczenie

w

Programie

26-ego

roku

jest

ukończenie

18-tego

życia.

Kandydaci

powinni

posługiwać się językiem niemieckim w stopniu komunikatywnym.

Rekrutacja trwa do 30 czerwca.
cpt.org.pl/fjd/index.php
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Stypendia Fundacji Bayer Science & Education

Stypendia na pobyty naukowe w Niemczech dla studentów
i absolwentów kierunków biologicznych, chemicznych i fizycznych.
TERMIN
PRZYJMOWANIA
ZGŁOSZEŃ:
01.06.-15.07.2013

Stypendia przeznaczone m.in. na projekty studyjne, staże, kursy letnie,
kursy przygotowawcze i uzupełniające, studia doktoranckie
przyznawane są w następujących dziedzinach:


biologia, biochemia, biotechnologia, inżynieria bioprocesowa



chemia, inżynieria chemiczna



farmaceutyka



fizyka

Fundacja Bayer Science & Education przyznaje 20 stypendiów rocznie.
W pierwszej kolejności rozpatrywane są wnioski niemieckich studentów
planujących

studia

za

granicą

oraz

zagranicznych

studentów

planujących studia w Niemczech.
Niemiecka Fundacja przyznaje również dofinansowania w dziedzinie
kształcenia przyszłych nauczycieli (stypendia Kurta Hansena).
Stypendium adresowane jest do studentów i absolwentów (najpóźniej
dwa lata od ukończenia studiów), którzy wyróżniają się w nauce
i przedstawią plan pobytu studyjnego w Niemczech.
Stypendium ma na celu pokrycie kosztów życia, podróży i wydatków
związanych z nauką w Niemczech.

Podpis do obrazu/grafiki.
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Stypendia doktoranckie w Nowej Zelandii
Stypendia, ufundowane przez rząd Nowej Zelandii i administrowane
przez jej ministerstwo edukacji, mają na celu:
o przyciągnąć do Nowej Zelandii najlepszych studentów
z całego świata

Międzynarodowe
Nowozelandzkie
Stypendia
Doktoranckie

o poprawić poziom naukowy uczelni nowozelandzkich
Education New

o zbudować więzi naukowe z innymi krajami i regionami
o poprawić

wizerunek

i

reputację

nowozelandzkiego

szkolnictwa wyższego w świecie

PO Box 10-500
Wellington
New Zealand 6143

W ramach stypendium studenci otrzymują:

newzealandeducated

o czesne na trzyletnie studia doktoranckie
o 25000
dolarów
nowozelandzkich
rocznie
miesięcznie na pokrycie kosztów utrzymania

Zealand Trust

.com

(2083,33)

o maksymalnie 600 dolarów nowozelandzkich rocznie na
pokrycie kosztów ubezpieczenia zdrowotnego
o 2000 dolarów nowozelandzkich (na trzy lata) na pokrycie
kosztów podróży związanych z badaniami i uczestnictwem w
konferencjach naukowych
o 800 dolarów nowozelandzkich (na trzy lata) na książki
i publikacje naukowe
o 500 dolarów nowozelandzkich wypłacanych jednorazowo
jako
pomoc
na
osiedlenie
się
dla
studentów
przybywających specjalnie do Nowej Zelandii w celu
odbycia studiów doktoranckich
o ta kwota nie jest przyznawana studentom już mieszkającym
w Nowej Zelandii. Nie przewidziano dodatkowych funduszy
na utrzymanie osób towarzyszących.

Termin składania zgłoszeń: 15 lipca
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Exchange Programme for Regional Integration in East
Asia and Europe – EPRIE 2013 Tokio
Do Ambasady RP w Tokio wpłynęła informacja nt. możliwości udziału w programie
„Exchange Program for Regional Integration in East Asia and Europe (EPRIE) 2013", który
odbędzie się w dn. od 19 do 30 września 2013r.
Celem wymiany studentów jest międzynarodowy dialog sąsiadujących krajów europejskich
(Niemcy, Francja, Polska) oraz krajów Azji Wschodniej (Japonia, Korea Południowa)
dotyczący sytuacji politycznej krajów historycznie obciążonych.
Organizatorem programu jest politycznie niezależne stowarzyszenie Korea Verband z siedzibą
w Berlinie we współpracy z niemiecką fundacją Robert Bosch Stiftung.
Kandydaci powinni spełniać następujące wymagania :
o Znajomość i zainteresowanie tematem
o Wiek 20-30 lat
o Bardzo dobra znajomość języka angielskiego
Ponadto kandydat zobowiązany jest do pokrycia kosztów związanych z przelotem do Korei
Południowej oraz kosztów przelotu powrotnego z Japonii.

Pozostałe koszty związane

z zakwaterowaniem, wyżywieniem oraz przelotu z Korei Południowej do Japonii zobowiązuje
się pokryć organizator.
Osoby zainteresowane, proszone są o kontakt do 30 czerwca na następujący adres
rita.Zobel@koreaverband.de.
Decyzja o zakwalifikowanych uczestnikach zostanie ogłoszona do końca lipca 2013.
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Wiadomości

Pracownik
Europejskiej

UKW

ekspertem

Komisji
Sukces szkoły NATO

Dr Radosław Sajna z Katedry Dziennikarstwa
i Komunikacji Społecznej UKW został zaproszony
przez Komisję Europejską jako ekspert do ewaluacji
wniosków o granty unijne w ramach 7 Programu
Ramowego UE. Uczestniczył w obradach w Brukseli,
które odbyły się w drugiej połowie maja br.
z udziałem ekspertów z różnych państw UE. Dr Sajna
był jedynym przedstawicielem Europy ŚrodkowoWschodniej.

EU Women Innovators Prize
Komisja Europejska ogłosiła drugą edycję
Women Innovators Prize 2014. W ten
sposób KE chce uhonorować 3 kobiety,
które
wdrożyły
swoje
innowacyjne
pomysły.
Termin złożenia wniosku upływa
15 października 2013 r. o godz. 17:00 BLT
(czasu obowiązującego w Brukseli).
Niezależne
jury
ze
świata
biznesu
i środowisk akademickich przeanalizuje
wnioski i wybierze laureatki konkursu.
Wyniki zostaną ogłoszone na wiosnę 2014
r. Inicjatywa EU Women Innovators Prize
została uruchomiona w 2011 roku, aby
wyrazić publiczne uznanie dla wybitnych
kobiet-przedsiębiorców, które wdrożyły
swoje innowacyjne pomysły i zainspirowały
inne kobiety do pójścia w ich ślady.
Więcej informacji: TUTAJ

7 czerwca Zespół Szkół Ogólnokształcących
Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego International
School of Bydgoszcz (ISOB) otrzymał autoryzację
międzynarodową dla realizowanego programu
średniego - Middle Years Programme (MYP). Tym
samym stał się pierwszą szkołą w regionie i siódmą
w Polsce, która realizuje autoryzowany program
międzynarodowy. Oficjalny, autoryzowany program
MYP kierowany jest do uczniów w wieku 11-16 lat
i przygotowuje do Programu Dyplomowego Matury
Międzynarodowej, zakończonej międzynarodowym
certyfikatem. MYP jest programem przeznaczonym
dla uczniów zdolnych, dobrze przygotowanych do
dalszej nauki, zmotywowanych i wdrożonych do
systematycznej pracy.

Konferencja Informacyjna Funduszu SCIEX-NMSch
24 czerwca, Warszawa
Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji zaprasza na konferencję
informacyjną
Funduszu
Stypendialnego
Sciex-NMSch
dotyczącą programu wymiany naukowej między Szwajcarią
a nowymi państwami członkowskimi Unii Europejskiej.
Konferencja odbędzie się 24 czerwca 2013 roku
w Warszawskim Domu Technika NOT przy ul. Czackiego 3/5
w Warszawie.
Konferencja poprzedzać będzie ostatni nabór wniosków na
projekty badawcze polskich stypendystów, który planowany
jest na jesień 2013 r. W trakcie spotkania przedstawione
zostaną możliwości uzyskania dofinansowania na realizację
projektu badawczego w Szwajcarii oraz osiągnięcia
dotychczasowych stypendystów.
frse.org.pl
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7 Program Ramowy – wydarzenia
21/06/2013 Kraków – Aktualna oferta badawcza NCBiR
Więcej informacji: transfer.edu.pl
27/06/2013 Wrocław – Ekspertem być – czy warto oceniać wnioski dla Komisji
Europejskiej
Więcej informacji: rpk.wroclaw.pl
05/09/2013 Bukareszt – International Training for Horizon 2012 Newcommers
Więcej informacji: kpk.gov.pl

NIE PRZEGAP TERMINU
30-06-2013
Granty podróżne Europejskiej Fundacji Kultury
Granty dla artystów, menadżerów kultury, liderów opinii etc przeznaczone na
dofinsowanie ich podróży po Europie STEP beyond i Fundusz Roberta Cimetty to dwa
programy Europejskiej Fundacji Kultury wspierające mobilność artystów podróżujących
po Europie i osób zajmujących się kulturą oraz zachęcające do międzynarodowej
współpracy artystycznej i kulturalnej.
Więcej informacji na stronie: eurodesk.pl
30-06-2013
Międzynarodowy Fundusz dla Różnorodności Międzykulturowej
Celem Międzynarodowego Funduszu dla Różnorodności Międzykulturowej (IFCD) jest
promowanie zrównoważonego rozwoju i ograniczania ubóstwa w krajach
rozwijających się, które są stronami Konwencji z 2005 roku w sprawie Ochrony
i Promowania Różnorodności Form Wyrazu Kulturowego. IFCD wspiera projekty, które
mają na celu wsparcie tworzenia się dynamicznego sektora kultury, głównie poprzez
ułatwienie wdrażania nowych (lub wzmocnienia już istniejących) polityk i przemysłu
kulturalnego.
Więcej informacji na stronie: eurodesk.pl
30-06-2013
Nagroda Maksa van der Stoela
Nagroda w wysokości 50 tys. euro ustanowiona przez państwo holenderskie dla osób
indywidualnych, organizacji i instytucji z krajów OBWE, które znacząco przyczyniły się do
poprawy mniejszości narodowych w ich kraju.
Więcej informacji na stronie: eurodesk.pl
15-08-2013
i.
Staże dla tłumaczy w Parlamencie Europejskim
Parlament Europejski oferuje staże w swoim Sekretariacie z zakresu tłumaczeń
pisemnych, które mają przyczynić się do kształcenia zawodowego młodych obywateli
oraz popularyzacji wiedzy na temat funkcjonowania tej instytucji
Więcej informacji na stronie: eurodesk.pl
Strona 14

Newsletter BWM ● Numer 06/2013, ● www.bwm.ukw.edu.pl●bwm@ukw.edu.pl (052) 34 19 108

