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Biura Współpracy Międzynarodowej UKW
Wakacje zbliżają się
wielkimi krokami, przed
nami czas zasłużonego
odpoczynku. Warto
jednak już teraz
zaplanować wyjazdy
na następny rok
akademicki. Zachęcamy
do lektury ofert
stypendialnych z całego
świata.

Na zdjęciu Chandrashekhar Patel, Ipsit Pratap i Jwaland Bhavsar
z partnerskiej uczelni z Haridwar w Indiach podczas BFN
fot. Andrzej Obiała

Przypominamy, że do 30
czerwca czekamy na
zgłoszenia pracowników
UKW na wyjazdy
w ramach programu
Erasmus+.
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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 do 30.06.2017.
 Szczegóły na stronie:
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Zaproszenie z Australii
W ramach programu australijskiego rządu Endeavour Scholarships and
Fellowships istnieje możliwość uzyskania środków na podjęcie studiów
magisterskich i doktoranckich lub na prowadzenie badań naukowych
w australijskich jednostkach naukowych.
Program stypendialny Endeavour Awards to międzynarodowy rządowy projekt
wspierający

rozpoczęcie

studiów

lub

przeprowadzenie

badań

dla

kandydatów z całego świata, z dowolnej dziedziny nauki.
 Endeavour Research Fellowship to program dla naukowców (minimum
z tytułem magistra) dający możliwość przeprowadzenia badań
w australijskich jednostkach naukowych przez okres od 4 do 6 miesięcy.
Jego wysokość ustalana jest indywidualnie, a maksymalna wartość
to 24,5 tys. dolarów australijskich na cały pobyt.
 Studenci mogą ubiegać się o Endeavour Postgraduate Scholarship na
okres 2 lat na odbycie studiów magisterskich lub 4 lat w przypadku
studiów doktoranckich. Stypendium wynosi maksymalnie 30 tys. dolarów
australijskich rocznie.
Wszyscy stypendyści otrzymują również ryczałt na dojazd w wysokości 3 tys.
dolarów australijskich oraz ubezpieczenie zdrowotne.
Od kandydatów wymagane jest zaświadczenie o znajomości języka
angielskiego (IELTS, TOEFL, CAE lub PTE).
Przewodnik

po

programie

internationaleducation.gov.au.

dostępny

jest

Zgłoszenia

na

stronie

należy

internetowej

przesłać

drogą

elektroniczną do 30 czerwca 2017 r. Pytania dotyczące procesu aplikacyjnego
można kierować na adres: endeavour@education.gov.au.
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Wymiana osobowa z Austrią
Trwa nabór wniosków badawczych w ramach dwustronnej wymiany osobowej
z Austrią w latach 2018-2020. Proces aplikacyjny w Polsce prowadzony jest
przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego.
Austriackie podmioty mogą składać wnioski do Federalnego Ministerstwa
Nauki, Badań Naukowych i Gospodarki w Austrii. Zgodnie z informacjami
MNiSW projekty mogą trwać od 1 maja 2018 r. do 30 kwietnia 2020 r.
Priorytetowo będą traktowane projekty,
które spełniają następujące warunki:
 znaczenie naukowe przedłożonego
projektu badawczego;
 adekwatność przedstawionej metodyki

Koszty

prowadzenia badań;

podróży

polskich do Austrii są pokrywane

 kwalifikacje wnioskodawców

przez polską jednostkę naukową,

i polskiego zespołu naukowego;

a koszty pobytu przez stronę

 wartość dodana projektu wynikająca
ze współpracy dwustronnej (np. efekt

austriacką.

synergii);

W

Polsce

koszty

pokrywane

 udział kobiet w projekcie (b. ważne

są

wymaganie w austriackiej części

finansowych

projektu);

jednostkom

 udział młodych pracowników nauki

nie

 możliwości dalszej współpracy

środków

na

finansowanie
MNiSW

dodatkowych

finansowych

na

realizację projektów.

Horyzontu 2020).

badań

ze

przekazywanych

przekazuje

środków

międzynarodowej (np. w ramach

prowadzonych

mobilności

działalności statutowej.

w wieku do 35 lat;

Finansowanie

naukowców

naukowych

musi

być

natomiast

zagwarantowane z innych źródeł.
Termin składania wniosków: 30 września 2017
Szczegóły na stronie MNiSW: www.nauka.gov.pl.
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Stypendia Fundacji Kościuszkowskiej
3 lipca rozpocznie się nabór wniosków w ramach konkursów organizowanych
przez Fundację Kościuszkowską, która przyznaje środki na granty badawcze,
staże naukowe oraz prowadzenie wykładów w amerykańskich uczelniach.
W konkursach na granty i staże stypendium może trwać od 3 do 5 miesięcy.
W przypadku wykładów środki przyznawane są na 10 miesięcy. W zależności
od czasu trwania wyjazdu, przyznawane są stypendia w wysokości od 7 650
do 25 500 dolarów. Ze stypendium pokrywane mogą być koszty podróży,
dodatek mieszkaniowy, ubezpieczenie zdrowotne i wypadkowe, a także
w uzasadnionych przypadkach, podróże krajowe.
Stypendia przyznawane są we wszystkich dziedzinach nauki. Kandydaci
w konkursie o staż naukowy (Fellowships) muszą posiadać stopień co najmniej
doktora. Natomiast w pozostałych konkurach wymagany jest tytuł magistra.
Kandydat musi złożyć następujące
dokumenty:
 zaproszenie z amerykańskiej
instytucji;
 opis projektu badawczego;
 CV wraz z listą publikacji;
 trzy listy z referencjami, z czego
jeden musi być spoza uczelni
macierzystej;
 skany dyplomów;
 zaświadczenie o zatrudnieniu.

Aplikacje należy składać do 15 października 2017. Dodatkowo, listy
z referencjami należy przesłać na adres uurban@thekf.org.
Po wstępnej selekcji kandydaci zostaną zaproszeni na rozmowy kwalifikacyjne
w okresie marzec-kwiecień 2017.
Szczegóły na stronie www.thekf.org/kf.
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Stypendium w Oldenburgu
Carl von Osietzki University of Oldenburg zaprasza studentów do aplikowania
na

stypendia

na

rok

akademicki

2017/2018

w

ramach

programu

stypendialnego Rotary/DAAD.
Konkurs skierowany do studentów z Europy Wschodniej, którzy chcieliby odbyć
trwające dwa miesiące stypendium w niemieckiej uczelni w Oldenburgu.
Kwota stypendium wynosi od 700 do 800 euro miesięcznie, w zależności od
poziomu studiów.
Kandydat musi przedstawić następujące dokumenty:
 wniosek aplikacyjny Rotary / DAAD Scholarship;
 list motywacyjny wraz z planem studiów;
 kartę przebiegu studiów;
 certyfikat znajomości języka niemieckiego;
 aplikację w celu rejestracji jako student wymiany poprzez stronę
www.uol.de/iso/application.
Wnioski w formacie PDF należy przesyłać do dnia 30 czerwca 2017 do Pana
Romana Behrens z International Student na adres mailowy: r.behrens@unioldenburg.de.
Szczegóły dostępne są na stronie:
ku.lt/wp-content/uploads/2017/05/Rotary_Announcement_2017.pdf
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Stypendia i staże

Trwa

Stypendium w Japonii

Zaproszenie z Nowej Zelandii

(DLA NAUKOWCÓW)

(DLA ABSOLWENTÓW)

nabór

programu

wniosków

w

Matsumae

ramach

Rząd

Nowej

Zelandii

zaprasza

International

absolwentów do odbycia tam studiów

Foundation Fellowship Program. Konkurs

doktoranckich. Program New Zealand

skierowany jest do osób ze stopniem

International

Doctoral

Research

doktora,

Scholarships

umożliwia

otrzymanie

które

chcą

przeprowadzić

badania naukowe w Japonii. Pobyt

stypendium na pokrycie czesnego oraz

badawczy może trwać od 3 do 6

kosztów

miesięcy. W tym roku preferowane będą

składania

wnioski z zakresu nauk przyrodniczych

przedstawić dokument potwierdzający

oraz inżynierii. Szczegółowe informacje

dostanie się na studia III stopnia.

dostępne są na stronie konkursu mif-

Szczegóły oferty dostępne są na stronie

japan.org.

programu studyinnewzealand.govt.nz.

Termin składania aplikacji: 31.08.2017

Termin składania aplikacji: 30.08.2017

Trwa

utrzymania.
wniosku

Na

etapie

kandydat

musi

W siedzibie parlamentu

Dla ekologów na start

(DLA ABSOLWENTÓW)

(DLA STUDENTÓW I ABSOLWENTÓW)

nabór

wniosków

w

ramach

Program stypendialny DBU umożliwia

Bundestag International Parliamentary

odbycie

Scholarships. Konkurs adresowany jest

naukowego (od 6 do 12 miesięcy)

do

studiów

w Niemczech i ma na celu kształcenie

wyższych, którzy nie ukończyli 30. roku

przyszłych kadr ochrony środowiska.

życia. Laureaci otrzymają możliwość

Dodatkowo, program pozwala rozwi-

odbycia

jednego

nąć znajomość języka niemieckiego.

Bundestagu.

Kandydat do 31 roku życia powinien

znajomość

posiadać co najmniej tytuł magistra

Informacje

lub być na ostatnim roku studiów II

z

polskich

absolwentów

stażu w

deputowanych

Wymagana
języka

jest

biurze
do

biegła

niemieckiego.

dostępne są na stronie polen.diplo.de.

Wiadomości
Termin składania aplikacji: 30.06.2017
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Goście z Indii
W dniach 22-27 maja 2017 r. Uniwersytet Kazimierza Wielkiego gościł pracowników
Dev Sanskriti Vishwavidyalaya – partnerskiej uczelni z Haridwar w Indiach.
Chandrashekhar Patel, specjalista w dziedzinie IT, wygłosił wykłady dla studentów
informatyki. Ipsit Pratap Singh przeprowadził zajęcia na temat nowych trendów
w turystyce kulturowej dla studentów kulturoznawstwa oraz turystyki. Natomiast
Jwaland Bhavsar odbył staż szkoleniowy w Biurze Współpracy Międzynarodowej,
poznał pracę dziekanatu oraz Działu Nauki.
Wszyscy panowie wzięli również czynny udział w Bydgoskim Festiwalu Nauki
– opowiedzieli o Indiach oraz poprowadzili zajęcia z jogi.
Wizyta jest konsekwencją podpisanej umowy międzyuczelnianej oraz realizowanego
przez Biuro Współpracy Międzynarodowej projektu Erasmus+ pt. „Mobilność
edukacyjna w sektorze szkolnictwa wyższego z krajami partnerskimi” (nr 2016-1-PL01KA107-024694).
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Wiadomości
Poznawali polską kulturę i język
W

maju

gościliśmy

delegację

z

Państwowego

Uniwersytetu

Humanistyczno

-Technologicznego z Orechova-Zujeva w Rosji. Dzięki staraniom Pani Profesor Haliny
Bartwickiej grupa 15 studentów, wraz z Panią Anną Kuznetcovą – kierownikiem Biura
Współpracy Międzynarodowej, przez dwa tygodnie była uczestnikiem warsztatów
kulturowo-językowych. Młodzież została powitana przez dr hab. inż. Marka Macko,
prof. nadzw., Prorektora ds. Rozwoju i Współpracy oraz bardzo gościnnie przyjęta przez
Instytut Neofilologii i Lingwistyki Stosowanej.
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NIE PRZEGAP TERMINU

Nauka międzynarodowych negocjacji w Wiedniu
30-06-2017
Młodzi ludzie do 35. roku życia mogą wziąć udział w grze symulacyjnej, która umożliwi
im poznanie zasad prowadzenia międzynarodowych negocjacji w ramach
Organizacji Narodów Zjednoczonych. Uczestnicy przedsięwzięcia będą mogli
spróbować swoich sił w roli negocjatorów, poznają procedury pracy w ONZ, zdobędą
wyjątkowe doświadczenie i spotkają nowych przyjaciół. Gra będzie również okazją do
wymiany międzykulturowej.
Osoby zainteresowane proszone są o wypełnienie formularza zgłoszeniowego na
stronie afa.at/vimun/index.html. Wydarzenie odbędzie się w Wiedniu w dniach 30.07
– 03.08.2017.

Więcej informacji na stronie eurodesk.pl.
Wolontariat w Armenii
15-06-2017
KASA Swiss Humanitarian Foundation poszukuje polskich wolontariuszy do pracy
w centrach edukacyjnych w Erywaniu oraz Gyumri. Wolontariusze zostaną
zaangażowani w różnorodne działania, takie jak: animacja czasu wolnego w klubach
młodzieżowych, prowadzenie bloga, stron internetowych, współorganizowanie
inicjatyw podejmowanych przez lokalną młodzież, pomoc w realizacji warsztatów dla
młodzieży z okolicznych miejscowości. Organizatorzy zapewniają pokrycie kosztów
przelotu i zakwaterowania. Wolontariusze mogą też liczyć na miesięczne kieszonkowe
w wysokości ok. 210 euro.
Osoby zainteresowane udziałem proszone są o przesłanie CV i listu motywacyjnego
na adres anna.tchopourian@kasa.am. Organizacją wysyłającą jest Stowarzyszenie
Projektów Międzynarodowych INPRO z Rzeszowa.

Więcej informacji na stronie eurodesk.pl.
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