Newsletter 09/10/2017
Biura Współpracy Międzynarodowej UKW
Rozpoczął się nowy rok
akademicki, a wraz z nim na
naszą uczelnię przyjechali
żacy z zagranicy będący na
pełnym cyklu studiów, jak
i w ramach programu
Erasmus+. Szansę na wyjazd
w semestrze letnim mają
jeszcze studenci naszej
Alma Mater. BWM czeka na
zgłoszenia do 20 października. Zarówno
studentów, jak i naukowców
zachęcamy do zapoznania
się z ofertą stypendialną
DAAD podczas spotkań
informacyjnych w Katedrze
Germanistyki UKW.
Na zdjęciu Kanupriya i Smriti - studentki Dev Sanskriti University uczące się na UKW
w ramach programu Erasmus+.
fot. Aniela Bekier-Jasińska
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REKRUTACJA
UZUPEŁNIAJĄCA NA STUDIA
WYJAZD W SEMESTRZE LETNIM (2018)
STUDENCI

I o IIo III o (studia stacjonarne i niestacjonarne)

Termin składania formularzy aplikacyjnych do Biura Współpracy Międzynarodowej:

do 20.10.2017
TEST JĘZYKOWY

23.10.2017

Należy wcześniej sprawdzić termin aplikowania na studia
na wybranej uczelni w semestrze letnim 2017/2018!
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Studia w Niemczech
nie tylko dla germanistów
Przedstawicielka DAAD przy Uniwersytecie Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy
zaprasza na spotkania informacyjne, podczas których przedstawi szeroką
ofertę stypendialną Niemieckiej Centrali Wymiany Akademickiej.

DAAD oferuje stypendia na pobyty badawcze, studia podyplomowe, podróże
grupowe, wakacyjne kursy języka niemieckiego. Spotkania informacyjne na
UKW dedykowane są zarówno studentom, absolwentom, doktorantom,
jak i naukowcom.
20 października 2017 r. o godz. 13.30,
09 listopada 2017 r. o godz. 14.30
Katedra Germanistyki UKW, ul. Grabowa 2, sala 210

Aby aplikować należy podejść do testu znajomości języka niemieckiego lub
języka niemieckiego i angielskiego. Test online odbędzie się w dniach:
 26.10.2017 r. (czwartek) o godz. 17.15
 10.11.2017 r. (piątek) o godz. 13.00
 24.11.2017 r. (piątek) o godz. 13.15
w sali 106 w Katedrze Germanistyki UKW.
Informacje o ofercie stypendialnej dostępne są na stronie www.daad.pl.
Szczegółowych informacji udziela Yvonne Belczyk-Kohl, przedstawicielka
DAAD w Bydgoszczy.
E-mail: yvonne.belczyk-kohl@ukw.edu.pl.
Konsultacje: piątek, godz. 12.45-14.15
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Zaproszenie ze Szwajcarii
Trwa nabór wniosków w ramach programu stypendialnego rządu Szwajcarii
dla Polaków. W ramach konkursu można ubiegać się o stypendia
doktoranckie, post-doc oraz badawcze.
Research Scholarship
Stypendium może trwać od 9 do 12 miesięcy.
Miesięczna kwota stypendium: 1 920 CHF plus jednorazowy dodatek
mieszkaniowy w wysokości 200 CHF.
Profil kandydata:
- wykształcenie wyższe na poziomie przynajmniej magisterskim;
- data urodzenia po 31 grudnia 1982.
Postdoctoral Scholarship
Stypendium może trwać od 6 do 12 miesięcy.
Miesięczna kwota stypendium: 3 500 CHF plus jednorazowy dodatek
mieszkaniowy w wysokości 200 CHF.
Profil kandydata:
- stopień doktora w dowolnej dziedzinie nauki przyznany po 31 grudnia 2014;
- data urodzenia po 31 grudnia 1982.
PhD Scholarship
Stypendium może trwać od 6 do 12 miesięcy.
Miesięczna kwota stypendium: 1 920 CHF plus jednorazowy dodatek
mieszkaniowy w wysokości 200 CHF.
Profil kandydata:
- wykształcenie wyższy na poziomie przynajmniej magisterskim;
- data urodzenia po 31 grudnia 1982.

Kandydaci muszą przedstawić propozycję projektu badawczego oraz zgodę
od profesora z uczelni przyjmującej na objęcie opieką naukową podczas
pobytu.
Termin składania aplikacji - 15 listopada 2017.
Wnioski należy składać poprzez Biuro Uznawalności Wykształcenia i Wymiany
Międzynarodowej. Kontakt: biuro@buwiwm.edu.pl, tel. 22 393 38 18.
Szczegóły programu dostępne są na stronie www.sbfi.admin.ch.
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Fulbright Specialist Program
Polsko-Amerykańska Komisja Fulbrighta zaprasza do udziału w konkursie na
goszczenie wysoko wykwalifikowanych amerykańskich specjalistów w celu
prowadzenia przez nich m.in. wykładów, seminariów i warsztatów w ramach
Fulbright Specialist Program.
Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest złożenie przez instytucję goszczącą
wniosku zgłoszeniowego w wersji elektronicznej w formacie Word. Aplikację
należy przesłać do Anny Musiaka-Ostrowskiej, Koordynatora Programu
z

ramienia

Polsko-Amerykańskiej

Komisji

Fulbrighta:

anna.musiaka-

ostrowska@fulbright.edu.pl.
Stypendia oferowane są na okres od 14 do 42 dni. Instytucje goszczące muszą
zapewnić stypendyście zakwaterowanie, wyżywienie i zwrot kosztów podróży
krajowych.

Formularz

zgłoszeniowy

dostępny

jest

na

stronie:

www.fulbright.edu.pl/specialist/.
Stypendia przyznawane są w ramach nauk: biologicznych, chemicznych,
humanistycznych, matematycznych, medycznych, politycznych, prawnych,
przyrodniczych, rolniczych, społecznych, ścisłych i technicznych.
Nabór wniosków trwa do 13 listopada 2017 r.

Koordynator programu odpowiada na pytania dotyczące
procesu

aplikacji

podczas

dyżurów

telefonicznych:

poniedziałek 10:30-13:30, środa 12:00-15:00, piątek 9:30-12:30.
W innych terminach możliwa jest konsultacja drogą mailową.
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Free-mover w ramach CEEPUS
Polskie Biuro CEEPUS zaprasza do ubiegania się o stypendium w kraju
członkowskim programu. Możliwość taka istnieje w ramach tzw. puli
„free-movers”, czyli osób nie związanych z programem.
Oferta

skierowana

jest

do

studentów

i

pracowników

naukowych

akredytowanej uczelni w kraju zamieszkania. Aplikacje wypełnia się i rejestruje
elektronicznie w systemie CEEPUS II na stronie internetowej Programu.

Do aplikacji należy dołączyć:
- zgodę z instytucji przyjmującej;
- dwa listy polecające od pracowników
naukowych (profesorów) z uczelni delegującej;
- zaświadczenie z uczelni delegującej, iż okres
studiów oraz wykształcenie zdobyte na uczelni
zagranicznej będą uznane (studenci);
- krótki opis (plan) pracy badawczej, która ma
być zrealizowana podczas stypendium.

Stypendia przyznawane są jedynie w okresie semestru letniego.
Minimalny okres pobytu:
- studenci 3 osobomiesiące;
- nauczyciele akademiccy 1 osobomiesiąc.
Kopie wypełnionych elektronicznie aplikacji wraz z załącznikami należy
przesłać do 30 listopada na adres Polskiego Biura CEEPUS: ul. Ogrodowa 28/30
00-896 Warszawa.
Wszelkie dodatkowe informacje oraz niezbędne formularze dostępne są na
stronie www.ceepus.info.
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Izrael – stypendia naukowe
Trwa nabór kandydatur do stypendiów akademickich dla studentów,
doktorantów i młodych naukowców w Izraelu w roku akademickim 2018/2019.
W ramach konkursu przyznane zostaną stypendia naukowe oraz na kurs języka
hebrajskiego.
Ministerstwo Spraw Zagranicznych Izraela zaprasza studentów, doktorantów
i pracowników naukowych do aplikowania o stypendia.
W ramach konkursu przyznane zostaną:
 stypendia specjalistyczne na 8-miesięczny (rok akademicki) pobyt
naukowo-badawczy w Izraelu dla doktorantów i młodych naukowców;
 stypendia na 8-miesięczny (rok akademicki) pobyt naukowo-badawczy
dla studentów i pracowników naukowych, reprezentujących różne
dziedziny nauki;
 stypendia na letni kurs języka hebrajskiego, tzw. ulpan.
Szczegóły dostępne są na stronie Ministerstwa Spraw Zagranicznych Izraela:
mfa.gov.il/MFA/MFA-Archive/2003/Pages/

Osoba ubiegająca się o stypendium musi spełniać następujące warunki:
 wiek do 35 lat;
 minimum stopień licencjata;
 bardzo dobra znajomość języka angielskiego lub hebrajskiego
w mowie i piśmie ;
 bardzo dobre osiągnięcia naukowe;
 spełnianie wymagań instytucji przyjmującej.
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Stypendia i staże

Trwa

Stypendium Bayhost

Zaproszenie z Islandii

(DLA ABSOLWENTÓW)

(DLA STUDENTÓW)

nabór

wniosków

roczne

University of Iceland w Reykjavíku

stypendia na studia podyplomowe lub

zaprasza do składania aplikacji na

doktoranckie

studia

roku

akademickim

Bawarii.

Miesięczna

i historii Islandii. W ramach konkursu

wysokość stypendium wynosi 735 euro.

przyznanych zostanie 15 stypendiów na

Stypendium wypłacane jest przez 12

okres od 01.092018 r. do 30.04.2019 r.

miesięcy i jego łączna wysokość wynosi

Konkurs adresowany jest do osób,

8 820 euro. Kandydaci z przynajmniej

które nie ukończyły 35. roku życia

jednym

i zaliczyły

2018/2019

w

w

na

dzieckiem

mogą

otrzymać

dotyczące

języka,

kultury

przynajmniej jeden rok

stypendium w miesięcznej wysokości 895

studiów. Kwota stypendium to ok. 4 900

euro (10 740 euro rocznie). Szczegóły

PLN na miesiąc pobytu. Informacje na

dostępne są na stronie www.uni-r.de.

stronie www.arnastofnun.is.

Termin składania aplikacji: 01.12.2017

Termin składania aplikacji: 01.12.2017

Fulbright-Schuman Award

IBM zaprasza na stypendium

(DLA DOKTORANTÓW I NAUKOWCÓW)

(DLA DOKTORANTÓW)

15 września 2017 r. rozpoczął się nabór

Rozpoczął

się

wniosków w ramach konkursu Fulbright-

w

Schuman

Award

na

realizację

Fellowship, który adresowany jest do

projektów

dotyczących

stosunków

ramach

uczestników

nabór

konkursu
studiów

IBM

PhD

doktoranckich.

pomiędzy USA i UE. Kandydaci ze

Laureaci

stopniem doktora mogą otrzymać 3 tys.

którego wysokość uzależniona jest od

euro miesięcznie, a doktoranci 2 tys.

kraju

euro miesięcznie oraz pokrycie kosztów

współpraca w zakresie badań oraz

podróży i zagospodarowania. Szczegóły

pomoc w rozwiązywaniu kluczowych

na stronie fulbrightschuman.eu/grants-

dla firmy zagadnień. Aplikacje poprzez

eu-citizens.

stronę www.research.ibm.com

Termin składania aplikacji: 01.12.2017

Termin składania aplikacji: 26.10.2017

Newsletter BWM Nr 09/10/2017

bwm@ukw.edu.pl

www.bwm.ukw.edu.pl

otrzymają

wniosków

pochodzenia.

stypendium,
Celem

tel. 52 34 19 108

będzie

Strona 8

Wiadomości
Powitanie studentów zagranicznych
44 obcokrajowców, którzy rozpoczęli studia w języku polskim, zostało powitanych
przez dr hab. inż. Marka Macko, prof. UKW, Prorektora ds. Rozwoju i Współpracy. Życzył
studentom przede wszystkim powodzenia na pierwszych egzaminach i wielu
niezapomnianych

chwil

podczas

pobytu

w

Bydgoszczy.

Biuro

Współpracy

Międzynarodowej przekazało studentom garść praktycznych informacji nt. struktury
i funkcjonowania uczelni, a przedstawiciele Bractwa UKW Tryzub zaprezentowali
działalność zrzeszenia studentów zagranicznych, zachęcając do współpracy. W tym
roku studia na naszej uczelni rozpoczęli głównie obcokrajowy z Ukrainy i Białorusi.
Do Bydgoszczy przyjechali również stypendyści programu Erasmus+. Biuro Współpracy
Międzynarodowej we współpracy z innymi bydgoskimi uczelniami przygotowało dla
nich wiele atrakcji w ramach tzw. Welcome Week. Studenci mieli okazję gościć
w Urzędzie Miasta, gdzie zostali powitani przez Iwonę Waszkiewicz, Zastępcę
Prezydenta Bydgoszczy. W tym roku akademickim gościmy na UKW 48 studentów
z Turcji, Włoch, Hiszpanii, Grecji, Cypru, Słowacji, Czech, Niemiec i po raz pierwszy
z Indii. Jak co roku na UKW uczą się również żacy z Kazachstanu, którzy przyjechali
w ramach umowy bilateralnej z Makhambet Utemisov West Kazakhstan State
University w Uralsku.

Fot. Robert Sawicki, Urząd Miasta Bydgoszcz
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Uczestnicy szkoły dyplomacji na UKW
W dniach 1 oraz 6 października gościliśmy
na UKW uczestników Międzynarodowej
Polsko-Ukraińskiej
Kulturalnej.

Szkoły

Założeniem

Dyplomacji
projektu

jest

ożywienie współpracy miast partnerskich
Bydgoszczy

poprzez

edukację

oraz

integrację młodzieży w wieku 13-17 lat.
W projekcje wzięła udział młodzież z Ukrainy
oraz bydgoscy licealiści. Opiekunem grupy
była dr Julia Krawczenko, pracownik Małej
Akademii

Nauk

Ukrainy.

Organizatorem

projektu jest Slavos – Centrum Języków
Obcych, a Uniwersytet Kazimierza Wielkiego
dołączył do programu przygotowując kilka
spotkań dla młodzieży. Uczestnicy gościli
w Muzeum Dyplomacji i Uchodźstwa Polskiego UKW oraz uczestniczyli w wykładzie
dr

Łukasza

Jureńczyka.

Pracownicy

Biura

Współpracy

Międzynarodowej

zaprezentowali gościom możliwości studiowania na UKW. Uroczyste zakończenie
projektu z udziałem dr hab. inż. Marka Macko, prof. nadzw. Prorektora ds. Rozwoju
i Współpracy, odbyło się w Bibliotece UKW, gdzie uczestnicy gościli na pokazie
dokumentów „Encyklopedia Majdanu”. Projekt otrzymał dofinansowanie Urzędu
Miasta Bydgoszczy z zakresu promocji i rozwoju współpracy międzynarodowej.
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NIE PRZEGAP TERMINU
Erasmus+ dla szkolnictwa wyższego
16-10-2017
23 października 2017 r. w Poznaniu odbędzie się spotkanie informacyjne na temat
projektów Akcji 2 Erasmus+ kierowanych dla sektora szkolnictwa wyższego.
Spotkanie jest adresowane do:
 pracowników uczelni zamierzających realizować projekty edukacyjne na rzecz
szkolnictwa wyższego z instytucjami z innych krajów;
 przedstawicieli uczelni z działów współpracy z zagranicą lub działów ds.
projektów międzynarodowych;
 przedstawicieli

firm

i

innych

instytucji

prywatnych

i

publicznych

zainteresowanych udziałem w międzynarodowych projektach edukacyjnych
w ramach programu Erasmus+.
Udział w spotkaniu jest bezpłatny, ale organizator nie pokrywa kosztów dojazdu i
zakwaterowania. Osoby zainteresowane udziałem w spotkaniu informacyjnym
proszone są o zarejestrowanie się do 16 października 2017 r. za pośrednictwem
formularza elektronicznego.

Więcej informacji na stronie eurodesk.pl oraz FRSE.
Erasmus+ spotkanie informacyjne
29-10-2017
FRSE zaprasza na dzień informacyjny „Międzynarodowy wymiar programu Erasmus+
w szkolnictwie wyższym. Akcje/działania wspierające współpracę polskich uczelni
z uczelniami w krajach partnerskich” – konkurs 2018. Spotkanie odbędzie się
7 listopada w Warszawie i jest adresowane

do przedstawicieli szkół wyższych

(nauczycieli akademickich, władz wydziałów, władz uczelni), którzy chcieliby
pogłębić wiedzę na temat możliwości oferowanych przez program Erasmus+
w zakresie współpracy z krajami pozaeuropejskimi, jak również do uczelnianych
i wydziałowych koordynatorów programu Erasmus+. Mogą oni pozyskać ogólne
informacje o projektach centralnych, aby przekazać je społeczności akademickiej
własnych uczelni. Obowiązuje rejestracja przez stronę internetową organizatora.

Więcej informacji na stronie eurodesk.pl.
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