Newsletter 06/07/08/2018
Biura Współpracy Międzynarodowej UKW
Zbliżający się
nowy rok
akademicki to
nowe możliwości
wyjazdu za
granicę na
stypendium.
Szczególnie
zachęcamy do
aplikowania na
wyjazdy w
ramach programu
Erasmus+ dla
pracowników.
Szczegóły na str.2.
Zachęcamy studentów do wzięcia udziału w Mentor Program,
polegającym na opiece nad studentami przyjeżdżającymi na UKW
w ramach programu Erasmus+.
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Erasmus + dla pracowników
Zapraszamy pracowników UKW do udziału w rekrutacji na wyjazdy
dydaktyczne lub szkoleniowe w ramach programu Erasmus+ w roku
akademickim 2018/19.

Możliwe są następujące typy wyjazdów:
 STA

–

wyjazd

nauczycieli

akademickich

wyłącznie

w

celu

prowadzenia zajęć dydaktycznych (min. 8 godzin);
 wyjazd łączony – mobilność nauczycieli akademickich w celu
prowadzenia zajęć dydaktycznych (min. 4 godziny) i udziału
w szkoleniu (specjalistyczne kursy metodyczne, działania typu job
shadowing, szkolenia z metodyki nauczania, itp.);
 STT – wyjazd pracowników uczelni w celach szkoleniowych: udział
w szkoleniu, które ma konkretnie zdefiniowany program na każdy
dzień szkolenia, a z programu wynika, że celem udziału jest
podniesienie konkretnie zdefiniowanych kompetencji zawodowych
pracownika.
Wyjazdy możliwe są w terminie od 29.10.2018 do 30.09.2019.
Zasady realizacji wyjazdów oraz formularze zgłoszeniowe dostępne są pod
adresem: www.erasmus.ukw.edu.pl w zakładce: Erasmus+ dla pracowników.
Dokumenty należy składać w Biurze Współpracy Międzynarodowej do
5 października. Osoba do kontaktu: Aleksandra Koperska-Kowalczyk, email:
akoperska@ukw.edu.pl lub tel. 52 34 19 108.
Serdecznie zachęcamy do aplikowania!
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Stypendia rządu szwajcarskiego
Program stypendialny rządu szwajcarskiego przewiduje finansowanie pobytów
badawczych, stypendiów dla doktorantów i postdoc (max. 3 lata od obrony
doktoratu)

oraz

studiów

doktoranckich

dla

młodych

absolwentów

(urodzonych po 31 grudnia 1982) reprezentujących różne dziedziny.
Celem konkursu jest wsparcie mobilności pracowników

i nawiązanie

międzynarodowej współpracy naukowej. Oprócz spełnienia wymogów
formalnych, kandydat musi zostać przejęty przez szwajcarska uczelnię i znaleźć
na niej naukowego mentora.
Staże dla osób z tytułem minimum doktora trwają maksymalnie12 miesięcy,
a dla doktorantów 36 miesięcy.
W ramach programów badawczych finansowane są:
 miesięczne stypendium w wysokości 1920 CHF;
 ubezpieczenie zdrowotne;
 podróż do Szwajcarii i z powrotem;
 jednorazowy dodatek mieszkaniowy w wysokości 300 CHF;
 wycieczki

krajoznawcze

z

przewodnikiem

dla

grup

stypendystów;
 karta miejska na transport.
Informacji nt. stypendiów udziela Pani Elżbieta Dybcio-Wojciechowska,
Narodowa Agencja Wymiany Akademickiej, elzbieta.dybcio@nawa.gov.pl
tel. 22 393 35 24.
Osoby, które spełnią kryteria formalne otrzymają drogą mailową do
wypełnienia formularze szwajcarskie wraz z objaśnieniami. Należy złożyć
3 komplety dokumentów do NAWA (oryginał + 2 kopie)
Termin składania dokumentów do NAWA mija 15 listopada.
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Polsko-niemiecki dialog
Polsko-Niemiecka

Fundacja

na

Rzecz

Nauki

wspiera

przedsięwzięcia

w dziedzinie nauk humanistycznych, kulturoznawstwa, prawa oraz nauk
społecznych i ekonomicznych. Projekty muszą być realizowane w ramach
współpracy pomiędzy polskimi i niemieckimi partnerami.
PNFN skupia się w pierwszej kolejności na tematach dotyczących stosunków
polsko-niemieckich. Niemniej jednak, aspekty dotyczące innych krajów,
względnie kultur mogą stanowić część finansowanych projektów.
Dla wniosków o dofinansowanie badań naukowych
Fundacja wyznaczyła cztery priorytety tematyczne:
 Transfer kultury i wiedzy;
 Procesy europeizacji;
 Zmiana norm i wartości;
 Wielojęzyczność.

Maksymalna kwota dotacji to w tym konkursie 80.000 euro. Średnia kwota
dotacji wynosi pomiędzy 50.000 euro a 70.000 euro. Dofinansowanie powinno
być podzielone możliwie równo pomiędzy partnerów projektu z Polski i Niemiec,
przy czym jedna ze stron może otrzymać maksymalnie 70 % środków.
W odniesieniu do realizacji projektu preferuje się przyznawanie miesięcznych
stypendiów. Stawka dla doktorantów wynosi 1 200 euro w Niemczech i 600 euro
w Polsce, a dla osób z tytułem doktora i wyżej 1 400 euro w Niemczech i 800
euro w Polsce.
Wnioski w ramach tzw. konkursu głównego można składać do 31 października.
Szczegóły dostępne są na stronie pnfn.pl/pl/547.php.
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Stypendium za Oceanem
Fundacja Kościuszkowska zaprasza do składania wniosków w ramach
konkursów 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 zależności od czasu trwania wyjazdu, przyznawane są stypendia
w wysokości od 9 000 do 30 000 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;
 zaświadczenie o zatrudnieniu
jako pracownik akademicki.

Aplikacje

można

składać

do

31

października.

Dodatkowo,

listy

z referencjami należy przesłać na adres ExchangeToTheUS@thekf.org. Po
wstępnej selekcji kandydaci zostaną zaproszeni na rozmowy kwalifikacyjne.
Szczegóły na stronie thekf.org/kf/scholarships/exchange-us.
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Stypendia dla doktorantów
Trwa nabór wniosków do programu Naukowych Stypendiów Doktoranckich
Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności „PhDo”. Program skierowany jest do
doktorantów wszystkich dziedzin nauki, którzy podejmą współpracę ze
wskazaną przez siebie organizacją pozarządową.
Celem projektu jest zachęcenie wyróżniających się studentów do rozwoju
naukowego, nawiązania współpracy z organizacjami oraz aktywnego
uczestnictwa w rozwoju młodego pokolenia naukowców. Doktoranci
– stypendyści programu powinni podjąć współpracę badawczą i rozwojową,
powiązaną z tematem rozprawy doktorskiej z wybraną przez siebie organizacją
pozarządową. Współpraca musi stanowić istotny element pracy naukowej,
a jej efekty muszą prowadzić do nowych, zmienionych lub ulepszonych
rozwiązań mających zastosowanie w działalności wybranej organizacji
trzeciego sektora.
10-miesięczne stypendium w wysokości 18 000 PLN przyznawane
jest na okres od października do lipca. Po ukończeniu roku
akademickiego (do 31 lipca), doktorant jest zobowiązany do
przedłożenia stosownych dokumentów, m. in. potwierdzających
zaliczenie roku.

Wnioski o stypendium należy składać on-line. Formularz aplikacyjny dostępny
jest na stronie stypendia-pomostowe.pl.
Termin składania wniosków on-line upływa 2 października 2018 r.
Złożony w systemie wniosek należy wydrukować i wraz z odpowiednimi
załącznikami przesłać do Fundacji Edukacyjnej Przedsiębiorczości w terminie
do 9 października 2018 r.
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Stypendia i konkursy
Dla miłośników Islandii

Japońskie stypendium

(DLA STUDENTÓW)

(DLA NAUKOWCÓW)

University

of

Iceland

w

Reykjavíku

Wkrótce kończy się nabór w ramach

zaprasza

do

udziału

w

konkursie,

programu stypendialnego Matsumae

w ramach którego przyznanych zostanie

International

15

na

Program. Konkurs skierowany jest do

trwające od 1.09.19 do 30.04.20 studia

osób ze stopniem co najmniej doktora,

dotyczące języka, kultury i historii Islandii.

które chcą przeprowadzić badania

Konkurs adresowany jest do osób, które

naukowe w Japonii. Pobyt badawczy

nie ukończyły 35. roku życia i mają

może trwać od 3 do 6 miesięcy.

ukończony

Kandydat musi biegle posługiwać się

stypendiów

studiów.

dla

studentów

przynajmniej

Stypendium

jeden

wynosi

rok
około

językiem

Foundation

angielskim

lub

Fellowship

japońskim.

4 900 PLN miesięcznie. Szczegóły na

Informacje dostępne są pod adresem:

stronie arnastofnun.is

mif-japan.org.

Termin składania aplikacji: 01.12.2018

Termin składania aplikacji: 31.08.2018

Stypendium w Niemczech

Staż w fundacji

(DLA STUDENÓW I ABSOLWENTÓW)

(DLA STUDENTÓW)

Trwa nabór wniosków do Programu

Trwa nabór do programu stażowego

Stypendialnego

w

DBU.

Konkurs

adre-

Fundacji

Współpracy

Polsko-

sowany jest do studentów ostatniego

Niemieckiej. Stypendium trwa trzy lub

roku

sześć miesięcy. Miesięczna wysokość

studiów

kierunków

oraz

absolwentów

związanych

z

ochroną

stypendium

to 300 euro.

Program

stypendialny

stażowy ma na celu podniesienie

umożliwia odbycie stażu w Niemczech

kompetencji zawodowych z zakresu

trwającego od 6 do 12 miesięcy.

zarządzania projektami. Poszukiwani są

Wysokość stypendium wynosi 1 250 euro

studenci z doskonałą znajomością

miesięcznie.

języka niemieckiego. Szczegóły na

środowiska.

Program

Szczegóły

na

stronie

sds.org.pl.

stronie: fwpn.org.pl,

Termin składania aplikacji: 16.09.2018

Termin składania aplikacji: 16.09.2018
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Wiadomości
Zapraszamy do udziału w Mentor Program
Biuro

Współpracy

Międzynarodowej

poszukuje

studentów

do

opieki

nad

zagranicznymi studentami programu Erasmus+, którzy w roku akademickim 2018/19
będą studiować na UKW. Spodziewamy się żaków między innymi z Hiszpanii,
Portugalii, Włoch, Rumunii, Bułgarii, Turcji i Węgier.
Udział w programie to doskonała okazja do poznania osób z innych kultur,
podszlifowania

języka

oraz

nawiązania

nowych

znajomości.

Uczestnictwo

daje również możliwość zdobycia dodatkowych punktów, które są uwzględniane
w procesie rekrutacji przy ubieganiu się o stypendium z programu Erasmus+.
Uczestnikom wystawiane są potwierdzenia udziału. W programie mogą uczestniczyć
wszyscy studenci UKW posługujący się w stopniu komunikatywnym językiem
angielskim. Mile widziana jest znajomość innych języków obcych. Kandydata na
mentora

powinny

cechować:

zaangażowanie,

otwartość,

komunikatywność

i odpowiedzialność.
Aby zostać uczestnikiem programu należy wypełnić formularz zgłoszeniowy dostępny
na stronie erasmus.ukw.edu.pl w zakładce: Erasmus+ dla studentów i dostarczyć go
do Biura Współpracy Międzynarodowej (pocztą zwykłą/mailową lub osobiście).
Formularz jest też dostępny na Facebooku International Relations Office at Kazimierz
Wielki University. Na zgłoszenia czekamy do końca sierpnia 2018 r. Pytania można
kierować na adres: akoperska@ukw.edu.pl.
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NIE PRZEGAP TERMINU

Staże w Komisji Europejskiej
31-08-2018
Komisja Europejska zaprasza do aplikowania o 5-miesięczne staże w administracji lub
biurze tłumaczeń. O staże ubiegać się mogą studenci i absolwenci uczelni wyższych,
którzy:
 ukończyli co najmniej 3 lata studiów;
 znają język angielski, niemiecki lub francuski na poziomie C1/C2;
 mogą pochwalić się bardzo dobrą znajomością innego języka UE.
Stażyści otrzymają wynagrodzenie w wysokości około 1 159.40 euro miesięcznie oraz
mogą liczyć na zwrot kosztów podróży do/z Brukseli.
Staże rozpoczynają się 1 marca 2019 i potrwają do końca października 2019.
Więcej informacji na stronach: eurodesk.pl.

Studenci z pasją poszukiwani
31-08-2018
Parlament Europejski poszukuje dziennikarzy, korespondentów, fotografów i grafików,
którzy zasilą ekipę prasową European Youth Media Days 2018. Tematem tegorocznej
edycji Europejskich Dni Mediów Młodzieżowych, które odbędą się w Brukseli w dniach
16-18 października, będą zbliżające się eurowybory. Młodzi dziennikarze wezmą udział
w warsztatach, debatach oraz spotkaniach z

politykami oraz przedstawicielami

największych europejskich mediów. Wspólnie z nimi zastanowią się, jak zachęcić
swoich rówieśników do aktywnego uczestnictwa w głosowaniu. Każdy z nich
przygotuje również projekt dotyczący jednego z omawianych podczas Dni Mediów
zagadnień.
W projekcie mogą brać udział obywatele UE w wieku od 18 do 30 lat. Wymagana jest
bardzo dobra znajomość j. angielskiego.
Parlament Europejski pokrywa koszty podróży do Brukseli oraz zapewnia zwrot
kosztów zakwaterowania i wyżywienia (do 360 euro).
Więcej informacji na stronie eurodesk.pl.
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