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Biura Współpracy Międzynarodowej UKW
Jak co miesiąc przygotowaliśmy
dla Państwa garść przydatnych
informacji na temat
ofert stypendialnych dla
studentów i naukowców.
Gorąco polecamy zwrócić
uwagę na aktualną ofertę DAAD
oraz Biura Uznawalności
Wykształcenia i Wymiany
Międzynarodowej.

Zapraszamy do lektury!
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Na zdjęciu:
Studenci zagraniczni programu
Erasmus podczas tygodnia
integracyjnego

Erasmus Orientation Programme – powitanie
studentów zagranicznych na UKW

Pierwszy tydzień każdego semestru jest zarezerwowany dla
zagranicznych studentów programu Erasmus, którzy zapoznają się

W semestrze zimowym
2013/14 na naszej

z uczelnią oraz miastem podczas cyklu imprez integracyjnych. Tak

uczelni studiować

było i tym razem. Grupa studentów z Turcji, Węgier i Litwy, wraz ze

będą studenci z takich

studentami zagranicznymi z Kazachstanu i Ukrainy uczestniczyła

uczelni jak: Mugla Sitki

w całotygodniowym programie imprez. Studenci spotkali się

Kocman i Trakya
University w Turcji,

z Prezydentem Miasta Bydgoszczy, zwiedzali nową bibliotekę
uniwersytecką
interkulturowych

oraz
i

miasto,

kursie

brali

języka

udział

polskiego

w warsztatach
oraz

Uniwersytetu
w Debreczynie (Węgry)

odwiedzili

czy Litewskiego

Exploseum.

Uniwersytetu
Pedagogicznego.
Studenci wybrali m.in.:
TURCJA - politologię,
turystykę, matematykę,
filologię germańską,
wychowanie fizyczne,
LITWA - pedagogikę
wczesnoszkolną,
WĘGRY - matematykę,
oraz filologię angielską,
KAZACHSTAN – stosunki
międzynarodowe,
informatykę.
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„HORYZONT 2020 – dni informacyjne w Warszawie”

Krajowy Punkt Kontaktowy Programów Badawczych UE zaprasza na:
DNI INFORMACYJNE
poświęcone kolejnemu programowi ramowemu – Horizon 2014-20
od października – cykl comiesięcznych spotkań z ekspertami
II spotkanie informacyjne – początek listopada

Prace nad pakietem aktów prawnych ustanawiającymi Horyzont 2020

I spotkanie w ramach
cyklu odbyło się
7 października.
II spotkanie: początek
listopada,
III spotkanie:
w grudniu, po
ogłoszeniu
pierwszych
konkursów w ramach
nowego programu.

nie zostały jeszcze formalnie zakończone. Zanim to nastąpi eksperci
KPK podzielą się informacjami o tym, co już wiadomo o programie.
Podczas

dni

informacyjnych

zostaną

omówione

następujące

zagadnienia:
- ramowe założenia i struktura programu;
- podstawowe zasady uczestnictwa;
- strategiczne kierunki konkursów w latach: 2014-2015.

Szczegóły spotkań zostaną podane w późniejszym terminie.

kpk.gov.pl
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DAAD – bieżąca oferta stypendialna
Niemiecka Centrala Wymiany Akademickiej (DAAD) ogłasza bieżące terminy składania
wniosków stypendialnych. Do 15 listopada br. można składać dokumenty w ramach
następujących modułów:
STUDENCI I ABSOLWENCI:


stypendia na podróże grupowe do Niemiec – termin składania zgłoszeń: 1 listopada



stypendia na pobyty studyjne dla absolwentów wszystkich kierunków,

DOKTORANCI I MŁODZI NAUKOWCY:


stypendia na pobyty badawcze w Niemczech dla doktorantów,



stypendia na krótkie pobyty badawcze dla młodych naukowców (postdoc),

NAUKOWCY:


stypendia na pobyty badawcze dla naukowców i nauczycieli akademickich,

BYLI STYPENDYŚCI:


powtórne stypendia dla byłych stypendystów DAAD

Formularze aplikacyjne oraz opisy poszczególnych stypendiów dostępne są na stronie
internetowej Fundacji: daad.pl.
UWAGA: Informujemy, że lektorem DAAD na UKW w roku akademickim 2013/14
jest pani Yvonne Belczyk-Kohl, yvonne.belczyk-kohl@daad-alumni.de
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RISE – Research Internships in Science and Engineering

Niemiecka Centrala Wymiany Akademickiej (DAAD) zaprasza jednostki naukowe z całego świata
zainteresowane współpracą z praktykantami z Niemiec do udziału w programie:

RISE (Research Internships in Science and Engineering)
W ramach programu RISE jednostki naukowe a także indywidualni pracownicy naukowi i doktoranci
mogą ubiegać się o przyjęcie jako praktykanta wysoko wykwalifikowanego studenta z Niemiec.
W projekcie biorą udział studenci następujących dziedzin:


biologia



chemia



fizyka



nauki o Ziemi



inżynieria



oraz pokrewnych kierunków.

Ostateczny termin zgłaszania osób i jednostek zainteresowanych współpracą z praktykantem
z Niemiec w 2014 roku upływa 24 listopada 2013 r. Szczegółowe informacje w języku angielskim
znajdują się na stronach internetowych:
Rise Weltweit oraz Rise Programs.
Oficjalny trailer programu RISE Weltweit: Trailer

Przedstawicielstwo DAAD w Polsce:
ul. Czeska 24/2, 03-902 Warszawa
daad@daad.pl
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Oferta staży Biura Uznawalności Wykształcenia
i Wymiany Międzynarodowej
Na stronie

buwiwm.edu.gov.pl

została zamieszczona

oferta

stypendialna na rok akademicki 2014/15 przygotowana przez
Biuro Uznawalności Wykształcenia i Wymiany Międzynarodowej
obejmująca studia częściowe, staże i misje naukowe, studia

Na stronie BUWiWM
można zapoznać się
ze zaktualizowaną
ofertą stażową.
Wśród propozycji
znajdują się m.in.:

doktoranckie, staże habilitacyjne oraz kursy językowe dla
studentów i pracowników naukowych polskich szkół wyższych.
Kandydatów na stypendia zagraniczne (z wyjątkiem DAAD)
zgłaszają

pisemnie

uczelnie

nadzorowane

przez

ministra

właściwego do spraw szkolnictwa wyższego lub uczelnie wpisane
do

rejestru

uczelni

niepublicznych.
przyjmowania

niepublicznych

Uczelnie
wniosków

i

samodzielnie
od

swoich

związków

uczelni

ustalają

terminy

kandydatów.

Termin

zgłaszania kandydatów do BUWiWM przez uczelnie na stypendia

CZECHY: termin
przyjmowania
zgłoszeń:
29.11.2013,
BELGIA: termin
przyjmowania
zgłoszeń:
10.02.2014,
DANIA: staże
naukowe i kursy
letnie; termin:
22.03.2014,
FRANCJA: stypendia
co-tutelle: termin:
10.03.2014,

zagraniczne w roku akademickim 2014/2015 upływa:

29 listopada 2013 r.

W przypadku, gdy termin złożenia jest inny niż powyżej,

GRECJA: termin
przyjmowania
zgłoszeń:
13.12.2013,
ISLANDIA: termin
przyjmowania
zgłoszeń:
01.03.2014

zaznaczone jest to przy kraju, którego to dotyczy.

UWAGA: Osoby, które planują złożyć dokumenty do BUWiWM
proszone

są

o

poinformowanie

Biura

Współpracy

Międzynarodowej.
Szczegóły: buwiwm.edu.pl
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Einstein Fellowship

Einstein Fellowship to propozycja stypendium badawczego Einstein Forum i Fundacji Daimler-Benz dla
młodych naukowców, którzy chcieliby zrealizować swój projekt naukowych
w dziedzinie innej, niż ta, którą dotychczas się zajmowali.
Do udziału zaproszeni są wszyscy ci, którzy ukończyli studia na kierunkach humanistycznych bądź
ścisłych, a ich wiek nie przekracza 35 lat. Kandydaci poprzez swoją dotychczasową działalność
naukową oraz przesłany projekt badawczy powinni wykazać swoją wszechstronność, oryginalność
oraz otwartość na nowe doświadczenia.
Co roku instytucja przyznaje tylko jedno takie stypendium.
Stypendium badawcze obejmuje 10.000 EUR, zakwaterowanie oraz koszty podróży.
Stypendysta przez okres trwania grantu (5-6 m-cy) będzie mieszkał na terenie letniej rezydencji
Einsteina w Caputh (Brandenburgia), niedaleko ośrodków akademickich Poczdamu i Berlina.
Termin składania aplikacji: 15 stycznia 2014.

Kontakt: fellowship
Prof. Dr. Susan Neiman
Einstein Forum
Am Neuen Markt 7
14467 Potsdam
Germany

Strona 7

Newsletter BWM ● Numer 10/2013, ● www.bwm.ukw.edu.pl●bwm@ukw.edu.pl (052) 34 19 108

Staż dla studentów w Międzynarodowej Organizacji
Pracy w Berlinie

Międzynarodowa

Organizacja

Pracy

w

Berlinie

(Internazionale

Arbeitsorganization)

organizuje płatne, pełnoetatowe staże dla studentów ostatniego roku studiów magisterskich
lub absolwentów. Staże rozpoczną się w kwietniu 2014 i trwać będą 3-6 miesięcy.
Kryteria uczestnictwa:
1. ostatni rok studiów lub już tytuł magistra w jednej z następujących dziedzin:



nauki polityczne,



nauki społeczne,



komunikacja,



prawo,



ekonomia,



International Business Administration



lub podobne;

2. bardzo dobra znajomość języka niemieckiego i angielskiego w mowie i w piśmie,
3. biegła obsługa standardowych programów MS-Office (Word, Excel, Powerpoint).

Do zadań stażysty należeć będzie: research; praca
związana z opinią publiczną; organizowanie wydarzeń;
administracja i praca w sekretariacie.

Na praktykę należy zgłaszać się do końca listopada 2013 r.
Kontakt: Irene Dombek, dombek@ilo.org
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Reuters Global Journalism Internship Program

Reuters Global Journalism Internship to prestiżowy program
letnich praktyk w newsroomie największej na świecie agencji
prasowej Thomson Reuters.
Miejsca odbywania stażu:
Ameryki i Kanada: NY, Waszyngton, Toronto, Sao Paolo, Mexico
City, 10 miesięcy, 10 wolnych miejsc
Europa: Londyn, 6 miesięcy, 6 wolnych miejsc

Reuters to największa
międzynarodowa
agencja informacyjna
na świecie.
Nabór na staże
rozpoczyna się
w listopadzie 2013 i trwa
do 1 grudnia.
Staże rozpoczynają się
w czerwcu 2014.

Azja: różne lokalizacje, 8 miesięcy, 6 wolnych miejsc
Oferta skierowana jest do studentów ostatnich lat studiów
i absolwentów, których pasją jest dziennikarstwo.
Kryteria uczestnictwa:


doświadczenie w pracy dziennikarza,



zdolność szybkiego uczenia się i wysoki poziom wiedzy
ogólnej,



bardzo dobra znajomość języka angielskiego, „lekkie
pióro”, znajomość drugiego języka obcego będzie
dodatkowym atutem,



umiejętności matematyczne.

Szczegóły: careers.thomsonreuters.com
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Eiffel Scholarships – studia magisterskie
Program Eiffel excellence stworzony w roku 1999 przez Ministerstwo Spraw
Zagranicznych i Europejskich, przeznaczony jest dla wybitnie zdolnych
studentów wydziałów nauk ścisłych, ekonomii i zarządzania oraz nauk
politycznych i prawa, pochodzących z Azji, Ameryki Łacińskiej, Europy
Wschodniej i Bliskiego Wschodu oraz nowych państw członkowskich Unii
Europejskiej.
TERMIN
PRZYJMOWANIA

Wymagania wobec kandydatów:

ZGŁOSZEŃ:



obywatelstwo inne niż francuskie;

08.01.2014



wiek do 30 roku życia;

OGŁOSZENIE



znajomość języka francuskiego umożliwiająca podjęcie studiów na
wybranej uczelni;

WYNIKÓW:

17.03.2014



stypendium jest przeznaczone dla studentów nauk ścisłych i
technicznych, ekonomii, zarządzania, prawa i nauk politycznych;



osoby, które były już stypendystami rządu francuskiego, bezskutecznie
aplikowały lub są stypendystami programu Eiffel nie są uprawnione
do ubiegania się o stypendium;



preferowani będą kandydaci, którzy aktualnie przebywają poza
granicami Francji.

UWAGA! Aplikacja składana jest za pośrednictwem instytucji naukowej we
Francji, gdzie kandydata chciałby podjąć studia na poziomie magisterskim.

Dla kandydatów z krajów nie francuskojęzycznych przewidziany jest
dwumiesięczny kurs językowy.

Podpis do obrazu/grafiki.

Więcej informacji: campusfrance.org
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15-tygodniowy bezpłatny kurs języka angielskiego
w Australii - konkurs

Australian National College of English, prywatny college w Melbourne oferuje
nagrodę:
15 TYGODNI DARMOWEJ NAUKI JĘZYKA ANGIELSKIEGO DLA JEDNEJ OSOBY
Z POLSKI
Aby ubiegać się

o stypendium, należy spełnić wszystkie warunki udziału

w konkursie oraz odpowiedzieć na pytanie:
„Jakie korzyści będziesz miał z nauki języka angielskiego w Australii?”
Termin składania zgłoszeń: 1 grudnia.
Warunki uczestnictwa w konkursie: ance.vic.edu.au
Stypendium obejmuje także darmowy podręcznik do nauki o wartości 75$,
natomiast

pozostałe

koszty

związane

z

zakwaterowaniem,

podróżą,

wyżywieniem pozostają w gestii stypendysty. W konkursie przewidziani również
nagrody pocieszenia – filmy DVD.
Osoba, która wygra stypendium, zobowiązana jest

rozpocząć naukę

w ANCE między 1 stycznia a 30 czerwca 2014.
Pytania związane ze szkołą proszę kierować do pracownika ANCE, Beaty
Kaczmarek: beata.k@ance.vic.edu.au, w języku polski lub angielskim.

Podpis do obrazu/grafiki.
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AUSTRALIAN
NATIONAL COLLEGE
of ENGLISH znajduje
się w samym
centrum Melbourne
i oferuje kursy
językowe dla
studentów
zagranicznych.

European Master in Global Studies
- rekrutacja na studia

Uniwersytet w Lipsku ogłasza nabór na studia: European Master in Global Studies. Prestiżowy
program studiów jest realizowany w konsorcjum w ramach programu ERASMUS MUNDUS, do
którego oprócz Koordynatora należą następujące uczelnie:
- London School of Economics and Political Science,
- University of Vienna,
- Uniwersytet Wrocławski.
Uczelnie współpracujące: Dalhousie University (Kanada), Macquarie University (Australia),
University of California at Santa Barbara, University of Stellenbosch (South Africa), Roskilde
University (Dania) i Jawaharlal Nehru University (Indie).
Program obejmuje studiowanie po pół semestru na każdej z powyższych uczelni. Po
ukończeniu studiów, absolwenci posiadają szeroką i wieloaspektową wiedzę dot. procesów
globalizacji, są także przygotowani do pracy w charakterze międzynarodowego mediatora
w różnego rodzaju instytucjach. Konsorcjum EMGS organizuje także co roku szkoły letnie
i zimowe, podczas których studenci mają okazję uczestniczyć w międzynarodowych
warsztatach i zajęciach z wykładowcami z wszystkich uczelni w ramach konsorcjum.
Termin składania aplikacji: 1 grudnia 2014.
Kandydaci – wybitni absolwenci studiów I stopnia, powinni doskonale władać językiem
angielskim (znajomość języka niemieckiego, polskiego lub duńskiego będzie dodatkowym
atutem).
Proces aplikacji: TUTAJ.
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Wizyta gościa z Norwegii

Wiadomości

W bieżącym tygodniu (14-18.10) gościliśmy na naszej
uczelni pana dr. Haralda Borgebunda, wykładowcę
z Instytutu Nauk Politycznych NLA University College
w Oslo.
Pan Harald przeprowadził wykłady dla
studentów politologii i bezpieczeństwa narodowego.

Seminarium Rady Młodych Naukowców –
wkrótce na UKW!
Już dziś zapraszamy na seminarium Rady Młodych
Naukowców – organu doradczego MNiSW pt.
„Mechanizmy finansowania badań młodych
naukowców w Polsce”. Spotkanie odbędzie się 27
listopada w Bibliotece UKW. Podczas seminarium
będzie można wysłuchać relacji dot. metod
pozyskiwania i realizacji prestiżowych grantów
badawczych Rządu RP i UE. Szczegóły podamy
wkrótce.
ukw.edu.pl

KE wprowadza nowy wskaźnik poziomu
innowacyjności
Według nowego wskaźnika wprowadzonego przez Komisję
Europejską państwa członkowskie UE, które najlepiej
wykorzystują możliwości stwarzane przez innowacje, to:
Szwecja, Niemcy, Irlandia i Luksemburg. „Wskaźnik poziomu
innowacyjności” mierzy stopień, w jakim pomysły
opracowane w innowacyjnych sektorach trafiają na rynek,
przyczyniając się przy tym do tworzenia lepszych miejsc
pracy oraz zwiększania konkurencyjności Europy. Wskaźnik
ten – opracowany na wniosek przywódców UE w celu
umożliwienia analizy porównawczej krajowych strategii
w zakresie innowacji – wskazuje na znaczące różnice
między państwami UE w tej dziedzinie. UE jako całość
wypada dobrze na tle międzynarodowym, mimo iż
pozostaje
w
tyle
za
najbardziej
innowacyjnymi
gospodarkami świata
kpk.gov.pl

RELACJA Z WARSZTATÓW
Organizowane przez Punkt Kontaktowy ds.
7 PR UE warsztaty dla naukowców pt.
„Elementy dobrego projektu badawczego
czyli jak napisać wniosek” (30.09-01.10.2013)
spotkały się z dużym zainteresowaniem.
Wszystkim uczestnikom dziękujemy za udział
i życzymy powodzenia w aplikowaniu
o europejskie środki na badania naukowe.
O kolejnych planowanych spotkaniach
będziemy informować na bieżąco.
bwm.ukw.edu.pl
fot. Andrzej Obiała
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7 Program Ramowy – wydarzenia
23/10/2013 Łodź – Przygotowanie biznesplanów dotyczących komercjalizacji
Więcej informacji: kpk.gov.pl
23/10/2013 Poznań – Jak skutecznie pisać publikacje naukowe?
Więcej informacji: rpk.ppnt.poznan
25/2013 Wrocław – Rozliczenia finansowe w 7 Programie Ramowym – spotkanie
z biegłym rewidentem
Więcej informacji: kpk.gov.pl
27/11/2013 Bydgoszcz – Mechanizmy finansowania badań młodych naukowców
w Polce – seminarium Rady Młodych Naukowców – SZCZEGÓŁY WKRÓTCE!
Więcej informacji: bwm.ukw.edu.pl

NIE PRZEGAP TERMINU
15-10-2013
Polska dla wszystkich – konkurs Ministra Spraw Zagranicznych
Celem konkursu jest promowanie dialogu międzykulturowego oraz postaw
obywatelskich, które uczą cenić różnorodność. Projekty mogą mieć charakter szkolnoedukacyjny, dziennikarski, plastyczny, muzyczny, performatywny, obywatelski i powinny
być zrealizowane w formie prac pisemnych, utworów graficznych, muzycznych, audiowizualnych, prezentacji multimedialnych lub internetowych, happeningów, spektakli
ulicznych lub w innych formach odpowiednich do tematyki konkursu.
Więcej informacji na stronie: eurodesk.pl
15-10-2013
Praktyki w Centrum Północ-Południe Rady Europy
Centrum Północ-Południe Rady Europy oferuje możliwość odbycia praktyk trwających
od trzech do sześciu miesięcy. Praktykanci nie otrzymują wynagrodzenia ani zwrotu
kosztów podróży, zakwaterowania czy utrzymania. Centrum Północ-Południe
zapewnia im ubezpieczenie medyczne na czas trwania praktyk.
Więcej informacji na stronie: eurodesk.pl
31-10-2013
START – program stypendiów krajowych dla młodych naukowców
Roczne stypendia dla naukowców, którzy są pracownikami lub doktorantami
w krajowych szkołach wyższych, placówkach PAN lub w instytucjach, których jednym
z celów statutowych jest prowadzenie badań naukowych.
Więcej informacji na stronie: eurodesk.pl
15-11-2013
Staże dla tłumaczy w Parlamencie Europejskim
Parlament Europejski oferuje staże w swoim Sekretariacie z zakresu tłumaczeń
i.
pisemnych, które mają przyczynić się do kształcenia zawodowego młodych
obywateli
oraz popularyzacji wiedzy na temat funkcjonowania tej instytucji.
Więcej informacji na stronie: eurodesk.pl
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