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Biura Współpracy Międzynarodowej UKW
Wakacje w pełni,
korzystając z wolnego
czasu warto zaplanować
nowy rok akademicki. Nie
powinno w nim zabraknąć
staży i stypendiów
zagranicznych.
Najwięcej ofert czeka na
naukowców i studentów
chcących wyjechać do
Niemiec. To już ostatni
dzwonek, żeby aplikować
o indywidualny grant Marii
Skłodowskiej-Curie
w programie Horyzont 2020
(str. 13). Życząc udanego
letniego wypoczynku,
zapraszamy do lektury.
Na zdjęciu prof. dr hab. Sławomir Kaczmarek, Prorektor ds. Nauki i Współpracy
z Zagranicą UKW, Serhii Matiukh, Prorektor ds. Edukacji Chmielnickiego
Uniwersytetu Narodowego wraz z pracownikami Biura Współpracy
Międzynarodowej podczas wizyty w Chmielnickim Uniwersytecie Narodowym.
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Zostań opiekunem studenta zagranicznego
Biuro Współpracy Międzynarodowej UKW zaprasza studentów do udziału w Buddy
Programme,

którego

głównym

celem

jest

pomoc

studentom

z

zagranicy

w zaaklimatyzowaniu się w nowych realiach, a także wspólne przeżycie pierwszych, często
niełatwych dni w nowym środowisku.
Udział w programie to doskonała okazja do poznania osób z innych kultur, podszlifowania
języka oraz nawiązania nowych przyjaźni. Uczestnictwo w programie daje również
możliwość zdobycia dodatkowych punktów, które są uwzględniane w procesie rekrutacji
przy ubieganiu się o wyjazd na stypendium zagraniczne w ramach programu Erasmus+.
Biuro Współpracy Międzynarodowej wystawia zaświadczenie o uczestnictwie w Buddy
Programme.
Do przykładowych obowiązków
mentora należą:
 odebranie studenta z dworca,
 opieka podczas pierwszego
tygodnia pobytu tzw.
Orientation week (wskazanie
miejsc, gdzie będą odbywały
się warsztaty i imprezy),
 wskazanie siedziby Biura
Współpracy Międzynarodowej
oraz budynków, w których
student będzie miał zajęcia,
 pomoc przy zakupie biletu
miesięcznego komunikacji

Aby zostać uczestnikiem programu należy wypełnić
formularz zgłoszeniowy i dostarczyć go do BWM
(pocztą lub osobiście).
Biuro Współpracy Międzynarodowej
Uniwersytet Kazimierza Wielkiego
ul. Chodkiewicza 30,
Budynek A, pokój 5
85-064 Bydgoszcz
Zgłoszenie dostępne jest na stronie Biura.

miejskiej, karty do telefonu itp.

Kontakt: Agnieszka Bielińska, bielinska@ukw.edu.pl, tel. 52 341 91 07

Newsletter BWM Nr 07/08/2015

www.bwm.ukw.edu.pl

bwm@ukw.edu.pl

tel. 52 34 19 108

Strona 2

Naukowe dialogi na Ukrainie
Od 2003 roku Chmielnicki Uniwersytet Narodowy wspólnie z partnerami z Polski i Słowacji
organizuje Polsko-Ukraińskie Dialogi Naukowe. W tym roku spotkanie odbędzie się w dniach
21-24 października w mieście Jaremcze w Karpatach.
Celem konferencji jest nawiązanie nowych kontaktów, w celu wspólnej realizacji projektów
w ramach programów europejskich, jak np. Horyzont 2020 i Erasmus+.
W ramach projektu Innowacje ekologiczne dla biznesu, realizowanego przy wsparciu
Ministerstwa Spraw Zagranicznych RP oraz Stowarzyszenia Integracja Europa – Wschód,
podczas

konferencji odbędzie się Forum Ekologiczne oraz Okrągły Stół pod hasłem

Praktyczne kroki do efektywności energetycznej: doświadczenia i perspektywy.
Zwieńczeniem konferencji ma być przygotowanie monografii
zbiorowej. Dzięki wsparciu Stowarzyszenia Komputerowej Nauki
o

Materiałach

i

Inżynierii

Powierzchni

z

Gliwic

(www.acmsse.org), wybrane referaty przygotowane w języku
angielskim zostaną opublikowane w Journal of Achievements
in

Materials

and

Manufacturing

Engineering

(http://www.journalamme.org) oraz w Archives of Materials
Science and Engineering (http://www.archivesmse.org).

Kontakt do organizatorów:
Informacje o konferencji
oraz formularz
aplikacyjny dostępne są
na stronie PolskoUkraińskich Naukowych
Dialogów.
Zgłoszenia można
przesyłać do końca
sierpnia.
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Granty na współpracę polsko-niemiecką
Polsko-Niemiecka Fundacja na Rzecz Nauki rozpoczęła nabór wniosków w ramach
głównego

konkursu.

Organizacja

wspiera

przedsięwzięcia

z

zakresu

nauk

humanistycznych, kulturoznawstwa, prawa, nauk społecznych i ekonomicznych.
Polsko-Niemiecka Fundacja na rzecz Nauki wspiera polsko-niemiecką współpracę między
środowiskiem

naukowym

obu

krajów.

Adresatami

wsparcia

są

szkoły

wyższe,

pozauczelniane jednostki naukowe i inne instytucje naukowe w Polsce i w Niemczech.
Projekty muszą być realizowane w ramach współpracy pomiędzy polskimi i niemieckimi
partnerami.
Zgodnie z regulaminem składane wnioski muszą dotyczyć projektów, których budżet wynosi
od 12 tys. do 100 tys. euro. Średnia kwota dotacji wynosi pomiędzy 50 tys. a 70 tys. euro.
Dotacja winna być dzielona możliwie równo pomiędzy partnerów projektu z Polski i Niemiec,
przy czym jedna ze stron może otrzymać maksymalnie 70% środków. Przyznane środki są
zawsze wypłacane jednej instytucji - w Polsce albo w Niemczech - która jest odpowiedzialna
za przekazanie środków partnerowi.

Wnioski można składać w ramach
czterech priorytetów:


Transfer kultury i wiedzy;



Procesy europeizacji;



Zmiana norm i wartości;



Wielojęzyczność.

Szczegółowe informacje oraz wniosek aplikacyjny dostępne są na stronie Fundacji.
Wnioski można składać do 15 października 2015 r.
Decyzje o przyznaniu dotacji zostaną ogłoszone na początku marca 2016 r. Pozytywnie
rozpatrzone projekty będą mogły rozpocząć się najwcześniej dwa tygodnie po ogłoszeniu
decyzji.
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Amerykański sen
Trwa nabór wniosków w ramach konkursów organizowanych przez Fundację
Kościuszkowską. Ze środków Fundacji można uzyskać środki na stypendia
i granty badawcze w amerykańskich uczelniach.

Fellowships - wyjazd badawczy, staż naukowy
Program przeznaczony dla naukowców ze wszystkich dziedzin nauki.
Kandydaci muszą spełniać następujące warunki:
 obywatelstwo polskie;
 posiadanie minimum stopnia magistra (priorytetowo traktowani będą
kandydaci ze stopniem doktora i wyższym);
 zatrudnienie w instytucji naukowo-badawczej;
 bardzo dobra znajomość języka angielskiego.

Teaching Fellowships - wykłady i projekt badawczy
Program przeznaczony dla wykładowców akademickich, których zadaniem
obok realizowanego przez siebie projektu badawczego, będzie także
prowadzenie wykładów. W programie mogą brać udział wykładowcy
z wszystkich dziedzin nauki.
Kandydaci muszą spełniać takie same kryteria, jak w przypadku wyjazdów
badawczych. Stopień znajomości języka angielskiego zostanie oceniony
podczas rozmowy kwalifikacyjnej w Warszawie.
Granty badawcze
Program przeznaczony dla kandydatów, którzy nie posiadają stopnia
naukowego doktora. W programie mogą wziąć udział naukowcy, specjaliści
oraz artyści wszystkich dyscyplin i dziedzin. Kandydat musi być zatrudniony
w instytucji naukowo badawczej w kraju pochodzenia oraz legitymować się
bardzo dobrą znajomością języka angielskiego.

We wszystkich konkursach staż może trwać od 3 do 10 miesięcy. W zależności od czasu
trwania wyjazdu, przyznawane są stypendia w wysokości od 7 650 $ do 25 500 $.
Informacja o konkursach znajduje się na stronie Fundacji Kościuszkowskiej.
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Stypendia w kraju Goethego
Katolicka Akademicka Służba Wymiany zaprasza studentów po ukończonym 6. semestrze
studiów, absolwentów i pracowników naukowych do aplikowania o stypendia na pobyty
studyjne i naukowe w Niemczech.
KAAD, katolicka organizacja stypendialna z siedzibą w Bonn, od ponad 50 lat przyznaje
stypendia na pobyty naukowe w Niemczech studentom oraz pracownikom naukowym.
W ramach programu stypendialnego dla Europy Środkowo-Wschodniej dwa razy do roku
przyznawane są stypendia studyjno-badawcze. Zainteresowani kandydaci sami wybierają
niemieckie szkoły wyższe, instytuty naukowe lub inne instytucje jako miejsca swego
planowanego pobytu.

Okres trwania stypendium:
2-36 miesięcy
Wysokość stypendium:
750 – 2000 euro miesięcznie
Koszty przejazdu do Niemiec
i z powrotem oraz ubezpieczenia
zdrowotnego pokrywa KAAD.

Wymagane dokumenty:
formularze stypendialne;
projekt badawczy;
dwie opinie profesorów;
poświadczenie opieki
naukowej wystawione przez
niemieckiego naukowca
lub pismo instytucji
zapraszającej;
 kościelna opinia
polecająca;
 zaświadczenie
o znajomości języka
niemieckiego





Ogólna informacja o warunkach przyznawania stypendiów znajduje się na stronie
organizacji. Nabór wniosków trwa do końca listopada.
Komplet formularzy oraz dalsze informacje można uzyskać zwracając się na adres mailowy:
Radwanski@kaad.de.
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Granty na start
Trwa nabór wniosków w ramach konkursu ERC Starting Grants, którego organizatorem jest
European Research Council. Budżet konkursu wynosi 485 milionów euro.
Konkurs adresowany jest do wybitnych młodych naukowców, którzy znajdują się na
początkowym etapie kariery naukowej i pracują nad stworzeniem własnego zespołu
badawczego. Na cały okres trwania projektu można uzyskać maksymalnie 1,5 mln euro
(w niektórych przypadkach projekt może uzyskać do 2 mln euro).
Ten schemat finansowania przeznaczony jest dla dobrze zapowiadających się naukowców,
którzy zdążyli już udowodnić, że mają potencjał, by stać się niezależnymi liderami w nauce.
Granty wspierają powstawanie nowych grup badawczych.
Wnioski mogą składać osoby, które od 2 do 7 lat temu uzyskały stopień doktora. Kierownik
zgłaszanego projektu musi być autorem przynajmniej jednej istotnej publikacji naukowej
w międzynarodowym czasopiśmie naukowym bez udziału swojego promotora. Wskazane
jest, by kierownik posiadał także inne publikacje, wystąpienia na konferencjach, patenty
i nagrody naukowe.
Badania muszą być prowadzone w publicznej lub
prywatnej instytucji badawczej (zwanej instytucją
przyjmującą), znajdującej się w jednym z państw
członkowskich UE lub państw stowarzyszonych.
Szczegóły na stronie konkursu.
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Academic writing online
Rozpoczyna się kolejna edycja bezpłatnego kursu online pt. Writing in the Sciences, którego
organizatorem jest Stanford University. Szkolenie będzie trwało osiem tygodni, od 1 września
do 6 listopada 2015 r.
Zgodnie z informacjami organizatorów kurs będzie wymagał od jego uczestników
zaangażowania

na

poziomie

od

4

do

8

godzin

tygodniowo.

Na

zakończenie

przeprowadzony zostanie egzamin. Zdanie go na poziome 60 procent gwarantuje uzyskanie
certyfikatu poświadczającego ukończenie szkolenia. Cały kurs prowadzony jest w języku
angielskim. Pewnym ułatwieniem może być fakt, że w każdym filmie można włączyć
angielskie napisy.

Kurs będzie przeprowadzony w następujących blokach
tematycznych:
Tydzień 1 - Wprowadzenie, zasady efektywnego pisania,
eliminacja zbędnego materiału.
Tydzień 2 - Zasady efektywnego pisania, czasowniki.
Tydzień 3 - Umiejętność tworzenia lepszych zdań
i paragrafów.
Tydzień 4 - Organizacja i usprawnienie procesu pisania.
Tydzień 5 - Pierwotna forma rękopisu.
Tydzień 6 - Recenzje, komentarze, opinie autorskie a proces
publikacji.
Tydzień 7 - Problemy w naukowym pisaniu: plagiat,
autoplagiat, autorstwo, ghostwriting, powtarzalne badania
naukowe.
Tydzień 8 - Jak dokonać recenzji naukowej i jak
komunikować się z odbiorcami.

Zapisy na kurs prowadzone są na stronie internetowej Stanford University.
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Fotorelacja

Fot. Włodzimierz Dubiniewicz, Centrum Polsko-Ukraińskie w Chmielnickim
W lipcu delegacja z UKW

z

prof. dr hab. Sławomirem Kaczmarkiem, Prorektorem ds. Nauki

i Współpracy z Zagranicą UKW na czele gościła na Ukrainie. W ramach wizyty w partnerskim
Chmielnickim Uniwersytecie Narodowym rozmawiano nt. realizacji wspólnych projektów w ramach
programu Erasmus+ oraz możliwości wprowadzenia podwójnego dyplomowania dla studentów
z Ukrainy. W Centrum Polsko-Ukraińskim w Chmielnickim przedstawiciele Biura Współpracy
Międzynarodowej UKW wraz z Prorektorem spotkali się z młodzieżą i ich rodzicami, zachęcając do
podjęcia studiów na naszej uczelni. Podobne spotkanie miało miejsce we Lwowie.
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Oferty stypendialne i stażowe
Staże w Banku Światowym

Badania w Kraju Kwitnącej Wiśni

Od 1 września 2015 r. można aplikować

Do

o odbycie płatnego stażu w Banku

wniosków

Światowym. Program adresowany jest do

stypendialnego Matsumae Interna-

studentów,

stopień

tional Foundation Fellowship Program.

licencjata i kontynuują naukę w celu

Konkurs skierowany jest do osób ze

zdobycia stopnia magistra lub doktora w

stopniem

dziedzinach: ekonomia, nauki społeczne,

przeprowadzić

rolnictwo, edukacja, zdrowie publiczne.

w Japonii. Pobyt badawczy w Japonii

Celem programu jest zdobycie wiedzy o

może trwać od 3 do 6 miesięcy.

zjawiskach społecznych i gospodarczych.

Przyznanych

Osoby, które zostaną zakwalifikowane

stypendiów. Preferowane są wnioski

będą realizowały staż od grudnia do

dotyczące badań z zakresu nauk

marca. Aplikacje można składać poprzez

przyrodniczych,

stronę Banku Światowego.

medycyny.

Termin składania aplikacji: 01.10.2015

Termin składania aplikacji: 31.08.2015

którzy

posiadają

końca

Staże w Kopenhadze i Wiedniu

sierpnia
w

trwa

ramach

doktora,

nabór

programu

które

badania

zostanie

chcą

naukowe

około

inżynierii

20

oraz

Płatne staże w KE

program

To już ostatni dzwonek, żeby składać

stażowy w Sekretariacie OBWE. Konkurs

wnioski na odbycie płatnego stażu

skierowany jest do studentów studiów II i

w

III

adresowany jest do studentów, którzy

Trwa

nabór

stopnia

politycznych,

zgłoszeń

w

na

dziedzinie

prawa

międzynarodowych.

i

nauk

stosunków

Wynagrodzenie

Komisji

ukończyli
studiów

Europejskiej.
przynajmniej

oraz

Konkurs
trzy

absolwentów.

lata
Staże

w czasie trwania stażu wynosi 564 euro.

będą trwały od marca do lipca 2016

Stypendium trwa 6 miesięcy i rozpocznie

r.

się wiosną 2016 r. Stypendyści zostaną

otrzymywał

zatrudnieni w charakterze pracowników

ok. 1 000 euro miesięcznie oraz zwrot

naukowych.

kosztów podróży.

Termin składania aplikacji: 01.10.2015

Termin składania aplikacji: 31.08.2015
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Wiadomości
Stawiają na internacjonalizację
Minister Lena Kolarska-Bobińska

Bruksela zaprasza studentów

podpisała Program Umiędzynarodowienia Szkolnictwa Wyższego. Jego

Grupa Europejskiej Partii Ludowej

najważniejszym celem jest przyciągnięcie

w Komitecie Regionów zaprasza

do Polski studentów oraz zagranicznych

studentów europeistyki, nauk

naukowców. Istotną częścią jest

politycznych lub stosunków

uczestnictwo polskich badaczy

międzynarodowych do udziału

w międzynarodowych programach

w wizycie studyjnej (21–22.09).

edukacyjnych i badawczych.

Podczas spotkania organizowanego
pod hasłem Digital Skills For All:
Reaching Our Potential Together,
młodzi ludzie będą dyskutować
o tym, jak kształtować u młodzieży

Konkurs dla najmłodszych naukowców

kompetencje cyfrowe i związane
z przedsiębiorczością.

Do 31 października 2015 r. młodzi badacze mogą zgłaszać
swoje prace w ramach Konkursu Prac Młodych Naukowców
Unii Europejskiej (EUCYS). Konkurs adresowany jest do osób,
które są urodzone pomiędzy 30 września 1995 i 1 września
2002 roku. Do konkursu można zgłaszać prace z dziedziny
nauk ścisłych, przyrodniczych, technicznych, społecznych
i ekonomicznych. Szczegóły są dostępne na stronie konkursu.

Widoczni w sieci
Pięć polskich uczelni znalazło się wśród 500 najbardziej widocznych
w internecie szkół wyższych na świecie - wynika z rankingu
Webometrics Ranking of World Universities. Najlepsza polska
uczelnia - Uniwersytet Jagielloński - uplasowała się na 285. miejscu.
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Granty indywidualne Marii Skłodowskiej-Curie
Zapraszamy

do

zainteresowanych

zapoznania

się

ofertami

aplikowaniem

o

uniwersytetów adresowanymi

grant

indywidualny

Marii

do

naukowców

Skłodowskiej-Curie

w programie Horyzont 2020. Granty indywidualne MSCA są przyznawane naukowcom mającym
więcej niż 4 lata doświadczenia w prowadzeniu badań w wymiarze pełnego etatu lub stopień
doktora, na okres od 12 do 24 miesięcy. Pobyt w instytucji goszczącej odbywa się na zasadzie
oddelegowania (secondment). Udział w konferencjach (w tym poza Europą), czy krótkie pobyty
w innych instytucjach niż goszcząca np. celem zebrania bibliografii, są zwyczajowym działaniem
projektu i traktowane są jako krótkie wizyty (short visits). Konkurs jest otwarty do 10 września 2015
roku.
 Università degli Studi di Ferrara z Włoch zaprasza naukowców do wspólnego składania
wniosków w ramach nauk społecznych, humanistyki, ekonomii, chemii, fizyki, matematyki oraz
inżynierii materiałowej – oferta na stronie uczelni.
 5 uniwersytetów z Izraela zaprasza naukowców do wspólnego składania wniosków o grant
indywidualny Marii Skłodowskiej-Curie. Swoje oferty przedstawiły następujące instytucje:
BGU – Ben Gurion University of the Negev,
BIU – Bar Ilan University,
HAIFA – University of Haifa,
HUJI – The Hebrew University of Jerusalem,
Technion – Israel Institute of Technology.
 Queen’s University Belfast (Irlandia Północna) zaprasza naukowców do wspólnego składania
wniosków o grant indywidualny w ramach tematyki: Post conflict - oral history and archives,
with specific reference to the Prisons Memory Archive – oferta uczelni na portalu KPK.
 Valahia University of Târgoviste (Rumunia) zaprasza naukowców do wspólnego składania
wniosków w ramach nauk społecznych, humanistyki, ekonomii, chemii, fizyki, matematyki,
ochrony środowiska, rolnictwa – oferta uczelni na portalu KPK.
 Uniwersytet Południowej Walii (Wielka Brytania) jest zainteresowany współpracą w obszarze
ICT – opis projektu na stronie KPK.
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NABÓR WNIOSKÓW – NAUKA Z UDZIAŁEM SPOŁECZEŃSTWA
Przypominamy, że do 16 września 2015 r. trwa nabór wniosków w obszarze tematycznym Nauka
z udziałem społeczeństwa i dla społeczeństwa. Komisja Europejska zaproponowała dziesięć
tematów, podzielonych na cztery grupy. Nabór dotyczy projektów w następujących kategoriach:
 Konkursy nakierowane na poprawę atrakcyjności nauczania w zakresie nauk ścisłych (tzw.
STEM: science, technology, engineering, mathematics) i kariery naukowej wśród młodych
ludzi;
Call nr H2020-SEAC-2015-1
 Konkursy nakierowane na zachęcenie społeczeństwa europejskiego do włączania się w różne
działania naukowe i innowacyjne;
Call nr H2020-ISSI-2015-1
 Konkursy na promowanie równości płci w badaniach i innowacjach;
Call nr H2020-GERI-2015-1
 Konkursy na rozwijanie metod zarządzania dla lepszego rozwoju Odpowiedzialnego
Prowadzenia Badań Naukowych i Innowacji.
Call nr H2020-GARRI-2015-1

NIE PRZEGAP TERMINU
07-10-2015
Kreatywna Europa – nabór wniosków
Komisja Europejska zaprasza do aplikowania o wsparcie dla europejskich projektów współpracy.
Projekty powinny dotyczyć transnarodowej mobilności, pozyskiwania odbiorców lub budowania
potencjału w zakresie digitalizacji, nowych modeli biznesowych oraz edukacji i szkoleń. Składając
wniosek, zainteresowane instytucje muszą wskazać maksymalnie 3 z 5 wymienionych priorytetów,
które będą najistotniejsze dla ich projektu. W zależności od założeń, wnioskodawcy mogą składać
aplikacje na mniejszą skalę (w których uczestniczą kierownik przedsięwzięcia plus co najmniej dwóch
partnerów, a dotacja wynosi do 200 tys. euro) lub projektów na większą skalę (kierownik oraz
minimum pięciu partnerów, dotacja do 2 mln euro).
Więcej informacji na stronie: eurodesk.pl
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