Newsletter 09/10/2018
Biura Współpracy Międzynarodowej UKW
Wraz z początkiem roku
akademickiego na
naszą uczelnię
przyjechali zagraniczni
studenci, zarówno na
pełen cykl studiów, jak
i na wymianę w ramach
programu Erasmus+.
Program ten daje
również możliwość
wyjazdu na stypendium
pracownikom UKW.
Czekamy na Państwa
zgłoszenia w ramach
rekrutacji
uzupełniającej.
Welcome Week dla uczestników programu Erasmus+.
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Erasmus + rekrutacja uzupełniająca
Zapraszamy pracowników UKW do udziału w rekrutacji uzupełniającej na
wyjazdy dydaktyczne, dydaktyczno-szkoleniowe 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.
Wszystkie wyjazdy muszą zostać zrealizowane do 30 września 2019 roku.
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
30 listopada. 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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Program NAWA dla doktorantów
W nowym programie im. prof. Wilhelminy Iwanowskiej NAWA zaprasza
doktorantów reprezentujących wszystkie dziedziny nauki do składania
wniosków na wyjazdy zagraniczne.
W ramach projektu doktoranci otrzymają szansę na wyjazd do najlepszych
ośrodków naukowych na świecie, a co ważne, w wyjeździe mogą towarzyszyć
im rodziny , a w przypadku osób niepełnosprawnych także ich opiekunowie.
O stypendium mogą starać się osoby przygotowujące rozprawę
doktorską, które są:
 uczestnikami studiów doktoranckich,
 w chwili składania wniosku zatrudnione są na podstawie
umowy o pracę w uczelni i mają otwarty przewód doktorski
(nie dłużej niż 3 lata w dniu złożenia wniosku), w jednostce
w której są zatrudnione,
 realizują program „Doktorat wdrożeniowy”.

Beneficjenci programu będą mogli odbyć część studiów doktoranckich,
prowadzić badania naukowe, dydaktykę, pozyskać materiały do pracy
doktorskiej lub publikacji naukowej. Pierwsze wyjazdy można będzie realizować
już od początku września 2019 r. Pobyt za granicą może trwać od 6 do 12
miesięcy. Program nie wprowadza ograniczeń co do krajów, w których
zlokalizowane są ośrodki goszczące stypendystę.
W tym programie wnioski składają osoby fizyczne bez pośrednictwa instytucji
zatrudniającej lub w której realizowane są studia doktoranckie.
Szczegóły programu dostępne są na stronie nawa.gov.pl/naukowcy/programim-iwanowskiej
Termin składania dokumentów do NAWA mija 18 grudnia.
Informacji nt. programu udziela Pan Piotr Serafin, tel. 22 390 35 46
e-mail: piotr.serafin@nawa.gov.pl.
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Polsko-niemiecka współpraca
Polsko-Niemiecka Fundacja na rzecz Nauki zaprasza do składania wniosków
w ramach tzw. uproszczonego konkursu. Można zgłaszać projekty we
współpracy polsko-niemieckiej, których budżet nie przekracza 10 000 euro.

Projekty muszą być realizowane w ramach współpracy pomiędzy polskimi
i niemieckimi partnerami. Wyjątki są możliwe tylko w uzasadnionych
przypadkach. Dotacja PNFN może stanowić najwyżej 70% kosztów całkowitych
projektu. Priorytetowo traktowane będą projekty o długofalowym działaniu
oraz takie, które mają szansę uzyskania dodatkowych środków z innych źródeł
finansowania na kontynuację przedsięwzięcia.
W celu złożenia wniosku należy wypełnić formularz, który składa się
z trzech części:
 opis projektu (do wypełnienia w języku polskim albo niemieckim,
ze streszczeniem w obu językach)
 plan finansowy (do wypełnienia w języku polskim albo
niemieckim)
 formularz podpisów.

Poszczególne instytuty uniwersytetu są rozumiane jako różni wnioskodawcy.
Termin składania dokumentów mija 3 grudnia.
Konkurs

zostanie rozstrzygnięty pod koniec

kwietnia 2019 r. Projekty

zatwierdzone przez Fundację mogą się rozpocząć najwcześniej dwa tygodnie
po ogłoszeniu decyzji.
Szczegółowe

informacji

dostępne

są

na

stronie

fundacji

www.pnfn.pl/pl/530.php.
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Doktorat we Francji
Institut

Francais

zaprasza

polskich

studentów

do

składania

aplikacji

o uzyskanie stypendium umożliwiającego zrobienie polsko-francuskiego
doktoratu u dwóch promotorów równocześnie.
Stypendium pokrywa pobyty we Francji trwające od 1 do 5 miesięcy w ciągu
każdego roku akademickiego przez maksymalnie 3 lata studiów lub
maksymalnie 15 miesięcy na cały okres trwania studiów doktoranckich.
Stypendysta otrzymuje
następujące świadczenia:
 ok. 1 060 euro za każdy
miesiąc spędzony we Francji;
 koszty wpisowego do kwoty
5 000 euro;
 pokrycie kosztów
ubezpieczenia zdrowotnego;
 jeżeli czas trwania
stypendium przekracza trzy
miesiące, przyznawane jest
dodatkowe jednorazowe
dofinansowanie w wysokości
700 euro.

Wstępna selekcja na podstawie dossier dokonywana będzie przez zespół
ekspertów reprezentujących każdą dyscyplinę. Następnie, wybrani kandydaci
zostaną zaproszeni do Ambasady Francji na rozmowę kwalifikacyjną. W skład
polsko-francuskiej komisji rekrutacyjnej wchodzą przedstawiciele Ambasady
Francji, Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego, polskich uniwersytetów oraz
Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej (NAWA).
Termin składania wniosków mija 7 marca 2019. Szczegóły na stronie
institutfrancais.pl.
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Stypendia i konkursy
Dla miłośników Islandii

Francuskie stypendium

(DLA STUDENTÓW)

(DLA STUDENTÓW)

University

of

Iceland

w

Reykjavíku

zaprasza

do

udziału

w

konkursie,

studentów, którzy są zainteresowani

w ramach którego przyznanych zostanie

spędzeniem ostatniego roku studiów

15

magisterskich we Francji do składania

stypendiów

dla

studentów

na

Rząd

Francji

zaprasza

polskich

trwające od 1.09.19 do 30.04.20 studia

wniosków

dotyczące języka, kultury i historii Islandii.

przyznawane na okres od 1 do 10

Konkurs adresowany jest do osób, które

miesięcy. Stypendysta otrzymuje 700

nie ukończyły 35. roku życia i mają

euro miesięcznie. Stypendium pokrywa

ukończony

rok

koszty wpisowego oraz ubezpieczenia.

około

Strona francuska nie pokrywa kosztów

studiów.

przynajmniej

Stypendium

jeden

wynosi

o

stypendia.

Jest

ono

4 900 PLN miesięcznie. Szczegóły na

podróży.

stronie arnastofnun.is

institutfrancais.pl.

Termin składania aplikacji: 01.12.2018

Termin składania aplikacji: 07.03.2019

Szczegóły

na

Stypendium w Niemczech

Praktyka zawodowa

(DLA ABSOLWENTÓW i DOKTORANTÓW)

(DLA STUDENTÓW)

Trwa

nabór

wniosków

w

ramach

AIESEC,

organizacja

stronie

pozarządowa

konkursu na roczne stypendia na studia

prowadzona przez studentów zaprasza

podyplomowe oraz studia doktoranckie

do udziału w praktykach zawodowych.

w Bawarii. Konkurs adresowany jest do

Oferuje trzy ścieżki, w zależności od

absolwentów

kierunku

szkół

wyższych.

Mie-

studiów:

techniczną,

sięczna wysokość stypendium wynosi

edukacyjną i biznesową. Kandydaci

735 euro. Kandydaci z dzieckiem mogą

powinni znać język angielski i być na

otrzymać stypendium w miesięcznej

min. 3 roku licencjatu. Organizacja

wysokości

895

gwarantuje

dostępne

są

euro.
na

Informacje
stronie

uni-

pomoc w załatwieniu

formalności i zakwaterowania. Szcze-

regensburg.de/bayhost

góły na stronie aiesec.pl.

Termin składania aplikacji: 01.12.2018

Nabór ciągły.
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Wiadomości
Powitaliśmy studentów zagranicznych
W październiku powitaliśmy studentów zagranicznych, którzy rozpoczęli naukę na
Uniwersytecie Kazimierza Wielkiego. W ramach programu Erasmus+ gościmy w tym
semestrze 64 studentów m. nin. z Hiszpanii, Włoch, Bułgarii i Turcji. W ramach
mobilności z krajami partnerskimi na UKW przyjechali studenci z Białorusi
i Kazachstanu. Na naszej uczelni z roku na rok przybywa również studentów
zagranicznych na pełnym cyklu studiów. Ponad 60 studentów z Ukrainy, Białorusi, Turcji
i USA wybrało studia w języku polskim lub filologiczne. Do najczęściej wybieranych
przez zagranicznych żaków kierunków należą stosunki międzynarodowe, filologia
o specjalności filologia angielska oraz lingwistyka stosowana, jak również psychologia.
Podczas

uroczystych

powitań

przygotowanych

przez

Biuro

Współpracy

Międzynarodowej UKW, dr hab. inż. Marek Macko,
prof. nadzw., Prorektor ds. Rozwoju i Współpracy
życzył

studentom

przede

wszystkim

szybkiej

adaptacji w nowym środowisku i powodzenia
podczas pierwszych egzaminów.
Studenci

programu

tradycyjnego

Welcome

Erasmus+
Week

podczas

wzięli

udział

w warsztatach interkulturowych, prezentacjach nt. polskiej kultury i języka, a także
poznali najciekawsze bydgoskie zakątki. Wszyscy zagraniczni studenci UKW zostali
zaproszeni do Torunia przez Departament Współpracy Międzynarodowej Urzędu
Marszałkowskiego na Międzynarodowe Dni Młodzieży w Województwie KujawskoPomorskim z okazji 100 rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości.
W pierwszym tygodniu października gościliśmy również
dr Vladislava Zubkova z M. Utemisov West Kazakhstan State
University, który w ramach programu Erasmus+ KA 107
odbył

5-dniowy

Międzynarodowej.

staż
Podczas

w

Biurze

spotkania

Współpracy
z

Prorektorem

ds. Rozwoju i Współpracy i kierownikiem BWM omawiano
m.in. strategie internacjonalizacji obu uczelni i kierunki
dalszej współpracy.
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NIE PRZEGAP TERMINU
Staże w Szwajcarii
30-11-2018
Międzynarodowe Centrum Młodzieżowe w Bernie ogłosiło nabór wolontariuszy na
sześć projektów EVS, które odbędą się w latach 2019-2020 we Fyburgu, Lozannie,
Allschwil i w Bernie.
W zależności od projektu wolontariusze mogą pracować w centrum młodzieżowym,
klubie muzycznym, bibliotece, organizacji pomocowej, z osobami niepełnosprawnymi
lub z dziećmi i młodzieżą w wymiarze 32 godzin tygodniowo. Zamieszkają u rodzin
goszczących, dzięki czemu będą mogli utrwalić język (francuski/niemiecki/angielski)
oraz poznać kulturę i życie codzienne Szwajcarów.
Każdy z projektów EVS trwa 12 miesięcy. Organizatorzy zapewniają kieszonkowe
w wysokości 300 CHF (275 euro) miesięcznie, zwrot kosztów podróży oraz
ubezpieczanie.
Projekty finansowane są ze środków Rządu Szwajcarii.
Więcej informacji na stronach: www.eurodesk.pl.

Nowa baza ofert
31-12-2018
Studenci, doktoranci i młodzi naukowcy zainteresowani ofertami międzynarodowych
projektów, szkoleń, szkół letnich i wolontariatu już wkrótce będą mogli zapoznać się
z propozycjami z całej Europy na nowym portalu Lastminute.eurodesk.eu. Będzie to
ogólnoeuropejski serwis informacyjny stworzony przez sieć Eurodesk, poświęcony
promocji międzynarodowych projektów mobilności edukacyjnej.
Wszystkie oferty są weryfikowane przez sieć Eurodesk, dzięki czemu powstaje
bezpieczne

środowisko

dla

młodych

ludzi,

umożliwiające

uczestnictwo

w atrakcyjnych, wiarygodnych i darmowych (lub niedrogich) projektach. Serwis
dostępny będzie w 15 krajach i 12 językach.
Więcej informacji na stronie www.eurodesk.pl.
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