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Biura Współpracy Międzynarodowej UKW
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newslettera przedstawiamy
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zapraszamy do lektury!
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Nabór na wyjazdy w programie Erasmus w roku
akademickim 2013/14 - PRAKTYKA
Nadal trwa nabór na wyjazdy na praktykę realizowaną w ramach
programu Erasmus w roku akademickim 2013/2014.
Student zainteresowany udziałem w rekrutacji na praktykę
zobowiązany jest znaleźć zagraniczną instytucję przyjmującą
i nawiązać z nią kontakt oraz złożyć w BIURZE WSPÓŁPRACY
MIĘDZYNARODOWEJ następujące dokumenty:


formularz

zgłoszeniowy

(dostępny

w

zakładce

Dla

studentów) Formularz na wyjazdy na studia dostępny jest
w wersji online.


Formularz
zgłoszeniowy do
programu Erasmus
należy wypełnić na
stronie internetowej
erasmus.ukw.edu.pl,
wydrukować,
podpisać,
a następnie uzyskać
podpis koordynatora
instytutowego
(lista koordynatorów
znajduje się na
stronie biura
w zakładce Kontakt).

zaświadczenie o średniej z toku studiów
(wystawia dziekanat)



potwierdzenie znajomości języka (certyfikat, zaświadczenie
ze szkoły językowej, lektoratu, itp.)



zaświadczenie o dodatkowych osiągnięciach (działalność
na

rzecz

uczelni,

udział

w

programach/projektach

międzynarodowych)
NIE CZEKAJ, ZGŁOŚ SIĘ JUŻ DZIŚ!
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Studentom zainteresowanym wyjazdem na praktykę polecamy m.in. następujące oferty
praktyk:
OFERTA PRAKTYKI NA UNIWERSYTECIE W KADYKSIE
Szczegóły: praktyka obejmuje pomoc przy organizacji i prowadzeniu kursów językowych,
asystowanie wykładowcom przy tworzeniu i wprowadzaniu metod nauczania
dwujęzycznego;
Kto może ubiegać się o staż: studenci ostatniego roku studiów humanistycznych
oraz pedagogicznych (filologie, lingwistyka, psychologia, pedagogika) o biegłej
znajomości języka angielskiego, niemieckiego lub francuskiego(poziom C1), mile
widziana podstawowa znajomość języka hiszpańskiego oraz doświadczenie
pedagogiczne;
Termin: praktykę 3-miesięczną (lub dłuższą) należy zrealizować w terminie: 09. 2013- 07.2014
Więcej informacji: Biuro Współpracy Międzynarodowej UKW.
STAŻ NA UNIWERSYTECIE CEU CARDENAL DE HERRERA W HISZPANII
Szczegóły: 6-miesięczny staż w Biurze Współpracy Międzynarodowej;
Kto może ubiegać się o staż: studenci wszystkich kierunków – wymagana średnia znajomość
języka hiszpańskiego oraz dobra znajomość języka angielskiego i umiejętność
obsługi komputera;
Termin: bez ograniczeń;
Kontakt: camino@uch.ceu.es;
Więcej informacji: uchceu.es; Biuro Współpracy Międzynarodowej UKW.
PRAKTYKI W EUROPEJSKIM CENTRUM JĘZYKÓW NOWOŻYTNYCH
Szczegóły: praktykanci będą wykonywać zadania w 4 następujących specjalizacjach:
internetowej, organizacyjnej, dokumentacyjnej i finansowej;
Kto może ubiegać się o staż: studenci II stopnia, z dobrą znajomością języków obcych oraz
obsługi komputera;
Finansowanie: 686 EUR plus zwrot kosztów podróży (plus stypendium z programu Erasmus)
Termin: 30 września;
Kontakt: information@ecml.at
Więcej informacji: Europejskie Centrum Języków Nowożytnych w Grazu, ecml.at, eurodesk.pl
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Erasmus zmienia się w Erasmus +
26 czerwca prezydencja irlandzka poinformowała oficjalnie
o nazwie dla nowego programu edukacyjnego na lata 2014-2020.
Ostatecznie wybrano nazwę: Erasmus +. Nowy program ma
połączyć

wszystkie

inicjatywy,

które

dotychczas

działały

niezależnie, takie jak wszystkie programy sektorowe LLP, Erasmus
Mundus, Tempus, "Młodzież w działaniu" oraz - po raz pierwszy program mający na celu rozwijanie inicjatyw związanych ze
sportem.
Wszystkie te komponenty staną się akcjami nowego programu.

Erasmus+ ma składać się z trzech głównych części:


edukacji i szkoleń (77,5 proc. budżetu + 3,5 proc. na
poręczenia kredytów),



inicjatyw młodzieżowych (10 proc. budżetu) oraz



inicjatyw sportowych (1,8 proc. budżety).

Jak zapowiadają politycy, z nowego programu mają skorzystać
nawet 4 miliony Europejczyków, co stanowi liczbę dwa razy

Niektóre ze zmian
w nowym
programie
ERASMUS +:
- możliwość
podpisywania
umów między
kilkoma
uczelniami,
- elektroniczny
obieg
dokumentów,
- ograniczenie
minimalnego
czasu pobytu na
praktyce
studenckiej do 2
miesięcy
- minimalny czas
pobytu na
wyjeździe
pracownika: 2 dni

większą od liczby beneficjentów programów w latach 2007-2013.
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Uniwersytet w Passau zaprasza wykładowców
Wydział

Humanistyczno-Artystyczny

Uniwersytetu

w

Passau

zaprasza

wykładowców z całego świata do przyjazdu w ramach programu
"International

Visiting

Scholars

Programme".

Program

ma

na

celu

wzmocnienie współpracy międzynarodowej i wzrost czynnika mobilności
akademickiej zarówno uczelni przyjmującej, jak i uczelni wysyłających.
W ramach programu goście wizytujący niemiecki uniwersytet zostaną
zaznajomieni z funkcjonowaniem wydziału, zapoznają się z wykładowcami
oraz studentami, a także będą mieli okazję do wypromowania uczelni
macierzystej oraz poprowadzenia zajęć. Przez cały okres pobytu będą też
mieli do swojej dyspozycji w pełni wyposażone biuro.
Uniwersytet w Passau oferuje zaproszonym gościom grant w wysokości 1.500
EUR oraz zwrot kosztów podróży. Warunkiem otrzymania grantu jest pobyt
o minimalnej długości 14 dni oraz realizacja zajęć/wykładów.
Więcej informacji: http://www.phil.uni-passau.de/index.php?id=6399&L=1
Najbliższy termin składania zgłoszeń: 15 listopada.
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Nowa oferta stypendialna DAAD

DAAD

–

Niemiecka

Centrala

Wymiany

Akademickiej

przygotowała

nową

ofertę

stypendialną dla Polaków w roku akademickim 2014/2015. W najnowszej broszurze
(bwm.ukw.edu.pl->aktualności) znajdują się aktualne informacje dotyczące poszczególnych
programów stypendialnych dla studentów, absolwentów, doktorantów i nauczycieli
akademickich, którzy planują pobyt studyjny lub badawczy w Niemczech.
DAAD przyznaje indywidualne stypendia krótko- i długoterminowe, finansuje podróże
grupowe i oddelegowanie niemieckich naukowców, docentów i lektorów na zagraniczne
uczelnie. Znaczne środki finansowe przeznaczone są na współpracę między niemieckimi
i zagranicznymi uczelniami w ramach określonych projektów, na programy wspierające
umiędzynarodowienie

niemieckich

uczelni,

a

także

na

finansowanie

powiązanych

z Niemcami kierunków studiów, centrów i szkół wyższych za granicą.
Wyboru

stypendystów

kwalifikacyjne

(ponad

i

zasługujących

90),

w

których

na

wsparcie

pracuje

projektów

honorowo

około

dokonują
570

komisje

niemieckich

i zagranicznych nauczycieli akademickich.
Co roku studenci i pracownicy UKW korzystają z dofinansowania w ramach oferty
stypendialnej DAAD.

Przedstawicielstwo DAAD w Polsce:
ul. Czeska 24/2, 03-902 Warszawa
daad@daad.pl
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Program Współpracy Polsko-Walońskiej na lata
2014-2016
Sekretariat Polsko – Walońsko – Brukselskiej Komisji Mieszanej rozpoczął prace nad nowym
Programem Wykonawczym na lata 2014-2016 do Umowy o współpracy między Rządem
Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Wspólnoty Francuskiej Belgii i Rządem Regionu Walonii
oraz do Umowy o współpracy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Komisją
Wspólnotową Francuską Regionu Stołecznego Brukseli.
Nowy

Program

Wykonawczy

będzie

obejmował

współpracę

w

ramach

następujących obszarów:


Edukacja (współpraca instytucji szkolnictwa wyższego, wymiana uniwersytecka,
konstrukcja europejska, współpraca w zakresie nauczania języka francuskiego/
polskiego);



Przedsiębiorczość, polityka innowacji, rozwój regionalny (innowacje technologiczne,
współpraca parków naukowo-technologicznych, współpraca klastrów i centrów
doskonałości, transport, logistyka, lotnictwo, ochrona środowiska, nauki przyrodnicze,
rozwój terenów poprzemysłowych);



Kultura (współpraca instytucji kultury, wystawy, sztuki wizualne, taniec, muzyka,
literatura i komiks);



Turystyka (dziedzictwo przemysłowe);



Sprawy społeczne (wspieranie walki z ubóstwem i wykluczeniem społecznym,
poprawa sytuacji osób niepełnosprawnych, walka z przemocą w rodzinie);



Współpraca miast i gmin partnerskich.
Wypełniony formularz zgłoszeniowy należy przesłać do końca
września 2013 r. do Sekretariatu Polsko-Walońsko–Brukselskiej
Komisji Mieszanej (Departament Współpracy Międzynarodowej
i Funduszy Europejskich MSW,
ul. Stefana Batorego 5,
02-591 Warszawa
oraz dodatkowo wersję elektroniczną na adres:
witold.kadenaci@msw.gov.pl).
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Dotacje Fundacji Konrada Adenauera

Fundacja Konrada Adenauera w Polsce we współpracy z polskimi partnerami organizuje
różnorodne projekty zgodne z celami statutowymi Fundacji. Należą do nich przede
wszystkim:


rozwój społeczeństwa obywatelskiego i umacnianie demokracji,



integracja Polski z Unią Europejską i dalszy rozwój UE,



debata nad wartościami i odpowiedzialnością społeczną,



pogłębianie stosunków polsko-niemieckich.

Wnioski o współpracę z Fundacją Konrada Adenauera w Polsce przy organizacji projektów
(konferencji,

seminariów,

warsztatów)

powinny

być

złożone

do

30

sierpnia

roku

poprzedzającego projekt, lub z wyprzedzeniem co najmniej 3 miesięcy. Wniosek powinien
zawierać następujące informacje:


nazwę instytucji składającej wniosek,



podanie innych współorganizatorów,



tytuł projektu,



planowane miejsce i termin,



cel projektu,



grupę docelową,



opis projektu,



dokładny przebieg i program projektu,



kosztorys wraz z wyszczególnieniem kosztów współorganizatorów i wkładu własnego (z
podziałem kosztów na: koszty podróży, zakwaterowania, wyżywienia, honorariów,
techniki konferencyjnej itp. oraz podaniem kosztów jednostkowych).
Koordynatorem

odpowiedzialnym

za

projekty

jest

Falk

Falk.Altenberger@kas.de
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Altenberger:

Stypendium Fundacji Heinricha Bölla
na studiowanie w Niemczech
Fundacja Heinricha Bölla przyznaje około 1000 stypendiów na rok
studentom, absolwentom i doktorantom wszystkich przedmiotów
i narodowości,

którzy

kontynuują

studia

na

niemieckich

uniwersytetach, wyższych szkół zawodowych (Fachhochschulen)
i wyższych szkołach artystycznych (Kunsthochschulen).

TERMIN
PRZYJMOWANIA
ZGŁOSZEŃ:

Stypendyści powinni legitymować się znakomitymi wynikami w nauce,

WYŁĄCZNIE

być zaangażowani społecznie i politycznie i mieć udokumentowane

APLIKACJE

zainteresowanie podstawowymi wartościami Fundacji Bölla: ekologią

ONLINE

i zrównoważonym

01.09.2013

autodeterminacją i sprawiedliwością.

rozwojem, demokracją i prawami człowieka,

Podpis do obrazu/grafiki.

Więcej informacji: boell.de
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Międzynarodowy Fundusz Wyszehradzki –
Standardowe Granty
Program

Standardowych

Grantów

Funduszu

Wyszehradzkiego

wspiera finansowo projekty rozwijające współpracę krajów z Grupy
Wyszehradzkiej.
Dofinansowane działania:
1. współpraca kulturalna (np. festiwale, publikacje)
2. współpraca naukowa i badania naukowe (np. konferencje,
publikacje, badania)

Wnioski
o przyznanie
Grantów

3. edukacja (np. seminaria, szkoły letnie)
4. wymiana młodzieży (np. sport, imprezy edukacyjne i kulturalne
dla młodzieży i dzieci)
5. współpraca transgraniczna (np. projekty 2 państw, które
znajdują się na granicy, w odległości 50 km od granicy)

Standardowych
można składać
do
15 września

6. promocja turystyki (np. przewodniki, prezentacje, targi)

Kwota wsparcia projektów w ramach programu Standardowych
Grantów wynosi min. 6.000 EUR. Środki otrzymane z Funduszu nie
mogą przekraczać 70% całkowitych kosztów projektu (w tym również
wkład

własny

i

granty

z

innych

instytucji/organizacji).

Preferowane są projekty, których uczestnicy pochodzą ze wszystkich
krajów wyszehradzkich. Fundusz nie może rozpatrywać projektów,
w których - prócz kraju wnioskodawcy - organizacyjni partnerzy
Podpis
do obrazu/grafiki.
pochodzą z mniej niż dwóch innych krajów
Grupy.
Budżet projektu

nie może obejmować okresu dłuższego niż dwanaście miesięcy.
Na stronie Funduszu: visegrad.org znajduje się również wyszukiwarka
partnerów.
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DUO-Thailand Fellowship Programme

DUO-Thailand Fellowship Programme to program mający na celu wspieranie mobilności
pomiędzy Tajlandią, a państwami członkowskimi Unii Europejskiej. Program zakłada wymianę
studentów pomiędzy instytucjami z Tajlandii oraz UE.
Wymagania wobec kandydatów:


wymiana studentów dokonuje się na podstawie porozumienia o współpracy
zawartego pomiędzy uniwersytetami z Tajlandii i Europy, obejmującego deklarację
wzajemnej wymiany studentów, oraz deklarację zwolnienia z opłat czesnego dla
uniwersytetu goszczącego stypendystów;



w wymianie mogą uczestniczyć studenci studiów na poziomie undergraduate oraz
postgraduate;



studenci muszą legitymować się obywatelstwem Unii Europejskiej;



studenci powinni posiadać dobre wyniki w nauce;



kandydaci muszą zadeklarować, że aktualnie nie aplikują ani nie uczestniczą
w żadnym innym stypendium.

Termin składania aplikacji: 30 sierpnia.
Stypendyści otrzymują stypendium w wysokości 800 EUR miesięcznie.

Więcej informacji na stronie:
asemduo.org
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Fundacja Kościuszkowska – Teaching Fellowships –
wykłady i projekt badawczy

Fundacja Kościuszki corocznie przyznaje stypendia i granty badawcze na studia, badania
oraz staże dydaktyczne w uniwersytetach i innych instytucjach kształcenia wyższego w USA.
Program Teaching Fellowships jest przeznaczony dla wykładowców akademickich, których
zadaniem

obok

realizowanego

przez

siebie

projektu

badawczego,

będzie

także

prowadzenie wykładów.
W programie mogą wziąć udział wykładowcy wszystkich dyscyplin i dziedzin naukowych.
Kandydat do stypendium musi:


być obywatelem polskim stale przebywającym w Polsce (ze stypendium nie mogą
skorzystać osoby posiadające podwójne polsko-amerykańskie obywatelstwo);



posiadać minimum stopień magistra nauk humanistycznych lub ścisłych (priorytetowo
traktowani będą kandydaci ze stopniem doktora i wyższym);



być zatrudnionym w instytucji naukowo badawczej (stowarzyszonym z instytucją
naukowo-badawczą) w kraju pochodzenia;



bardzo dobrze znać język angielski (w stopniu umożliwiającym swobodną komunikacje
podczas stypendium i przeprowadzenie projektu badawczego). Stopień znajomości
języka angielskiego zostanie oceniony podczas rozmowy kwalifikacyjnej w Warszawie.

Czas trwania stypendium: 3-10 miesięcy.
Termin wysyłania zgłoszeń: 15 października.
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Wiadomości

Wizyta Ambasadora USA na UKW
1 lipca 2013 roku gościem Uniwersytetu Kazimierza
Wielkiego był Ambasador Stanów Zjednoczonych
w Polsce - Stephen Mull, który przyjechał na
zaproszenie
Fundacji
Rozwoju
Wolontariatu,
w ramach której działa Projektor – wolontariat
studencki. Pan Mull spotkał się z Rektorem UKW oraz
ze studentami – podczas krótkiej rozmowy
scharakteryzował
aktualne
kluczowe
punkty
współpracy obu państw oraz promował ideę
wolontariatu młodzieżowego.
ukw.edu.pl

Portal Naukowca.pl
Nowe konkursy w 7 Programie Ramowym
Komisja Europejska ogłosiła 28 czerwca br. nowe
konkursy w 7 PR UE. Międzynarodowe konsorcja mogą
zgłaszać swoje projekty w dwóch obszarach tematycznych
podprogramu
COOPERATION:
Żywność,
Rolnictwo,
Rybołówstwo i Biotechnologia (FEEDTRIALS KBBE 2013 - KBBE)
oraz Technologie Informacyjne i Komunikacyjne (Future
Internet 2013 - FI).
Terminy składania wniosków: do 1 października br. (KBBE),
do 10 grudnia br. (FI).
rpk.gdansk.pl

Grant z Funduszu Wyszehradzkiego dla UKW
Pracownicy Instytutu Kultury Fizycznej UKW otrzymali
dofinansowanie
w
ramach
Małych
Grantów
Międzynarodowego Funduszu Wyszehradzkiego. Projekt
o nazwie „Health, Fitness and Recreation in Visegrad
Countries and in Neighbouring Countries” będzie
realizowany w terminie: 08.2013-01.2014, na jego realizację
uczelnia otrzymała środki w wysokości ok. 6000 EUR.
bwm.ukw.edu.pl

Uniwersytet
Ekonomiczny w
Poznaniu
wspólnie z firmą DGA S.A. uruchomił
innowacyjną platformę szkoleniową dla
naukowców. Dedykowane teksty i nagrania
mają charakter praktyczny i koncentrują się
na skuteczności prowadzenia badań
i komercjalizacji wyników.
Treściom autorstwa przedstawicieli świata
nauki i praktyki gospodarczej towarzyszą
materiały
tworzone
przez
samych
użytkowników platformy.
rpk.ppnt.poznan.pl

HORIZONS FOR SOCIAL SCIENCES
AND HUMANITIES – konferencja
naukowa, Wilno 2013
Konferencja organizowana w ramach
objęcia przez Litwę prezydencji w Radzie UE
poświęcona będzie głównie możliwościom
jakie zostaną stworzone dla przedstawicieli
nauk humanistycznych i społecznych
w ramach nadchodzącego nowego okresu
programowania: HORIZON 2014-2020.
horizons.mruni.eu
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7 Program Ramowy – wydarzenia
16/09/2013 Warszawa – Nano and Advanced Materials Workshops and Fair
Więcej informacji: kpk.gov.pl
09/2013 Poznań – Korzyści z udziału w PR
Więcej informacji: rpk.ppnt.poznan.pl
09/2013 Poznań – Strategia pozyskiwania funduszy na badania naukowe
Więcej informacji: rpk.ppnt.poznan.pl
10/2013 Poznań – Warsztaty komunikacji naukowej
Więcej informacji: rpk.ppnt.poznan.pl

NIE PRZEGAP TERMINU
15-08-2013
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
15-08-2013
Twórcze spotkania: partnerstwa kulturowe między Azją a Europą
Twórcze spotkania: Partnerstwa Kulturowe między Azją a Europą to nowa inicjatywa
mająca na celu wsparcie wspólnych projektów artystycznych w ramach dialogu
międzykulturowego Azja – Europa
Więcej informacji na stronie: eurodesk.pl
30-08-2013
Praktyki w Komisji Europejskiej – praktyki administracyjne
Praktyki dla absolwentów – kwota możliwego miesięcznego grantu to 1000 EUR.
Więcej informacji na stronie: eurodesk.pl
30-08-2013
Praktyki w Komisji Europejskiej – praktyki dla tłumaczy
Wybrani praktykanci zostaną przydzieleni do sekcji tłumaczeniowej składającej się
z tłumaczy posługujących się tym samym językiem ojczystym. Praktykanci będą
wykonywać te same zadania, tłumacząc na swój język ojczysty z dwóch oficjalnych
języków Wspólnoty. Praktykanci będą pracować pod okiem doświadczonych
pracowników. Część praktykantów zostanie przydzielona do biblioteki językowej lub do
sekcji zajmującej się terminologią lub innego działu w służbach tłumaczeniowych.
Więcej informacji na stronie: eurodesk.pl
12-09-2013
i.
Daphne III
Szczegółowe cele programu to zapobieganie i zwalczanie przemocy we wszystkich
formach, w sferze publicznej i prywatnej, wobec dzieci, młodzieży i kobiet, oraz
zwalczanie handlu ludźmi i wykorzystywania seksualnego poprzez podejmowanie
środków profilaktycznych oraz zapewnianie wsparcia ofiarom i grupom ryzyka.
Więcej informacji na stronie: eurodesk.pl
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