Newsletter 10/2014
Biura Współpracy Międzynarodowej UKW
Jak co miesiąc przygotowaliśmy
dla Państwa garść przydatnych
informacji na temat
ofert stypendialnych dla
studentów i naukowców.
W tym miesiącu polecamy
szczególnie ciekawą ofertę
szkoleń, zwłaszcza, że jedno z nich
odbędzie się na naszej uczelni.
Na zdjęciu: studenci programu
Erasmus+ w trakcie warsztatów
kulinarnych
fot. A. Obiała
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Erasmus+ - powitanie studentów zagranicznych
W dniach 1-9 października wraz z Uniwersytetem Technologiczno-

W semestrze zimowym

Przyrodniczym, Collegium Medicum, Wyższą Szkołą Gospodarki

2014/15 na naszej

oraz Kujawsko-Pomorską Szkołą Wyższą powitaliśmy zagranicznych

uczelni studiować będą

studentów programu Erasmus+ i nie tylko. Młodzi ludzie spotkali się

studenci z takich uczelni

z

Prezydentem

Miasta,

mieli

okazję

zwiedzić

jak:

Bydgoszcz

Mugla Sitki Kocman

w towarzystwie przewodnika i uczestniczyć w wykładzie dot.
kultury, historii i zwyczajów Polski. Zwiedzali ponadto wystawę
poświęconą Janowi Czochralskiemu, Bibliotekę, Exploseum, oraz

i Trakya University
w Turcji, Uniwersytetów
w Rydze, Kadyksie,

brali udział w warsztatach kulinarnych.

Granadzie i Nitrze.
Studenci wybrali m.in.
następujące kierunki:
HISZPANIA –
pedagogikę,
informatykę,
ŁOTWA – administrację,
TURCJA - politologię,
matematykę, filologię
angielską,
SŁOWACJA – turystykę.
W programie powitalnym
udział biorą również dwie
stypendystki: Funduszu
Wyszehradzkiego oraz
Polsko-Amerykańskiej
Komisji Fulbrighta.
KAZACHSTAN – stosunki
międzynarodowe,
informatykę.
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Finansowanie badań i innowacji w Programie
Ramowym HORYZONT 2020
Data

29 października 2014 (środa)

Miejsce

Sala Senatu UKW, ul. Chodkiewicza 30

W godzinach

12:00– 14:00
AGENDA

11.45 – 12.00

Rejestracja uczestników
Powitanie
Prorektor ds. Nauki i Współpracy z Zagranicą

- prof. dr hab. Sławomir Kaczmarek

Program HORYZONT 2020 – struktura, formalne zasady uczestnictwa,
procedura składania wniosków za pomocą Portalu Uczestnika
(Participant Portal)
12.00 – 13.00

Wsparcie MNiSW dla uczestników projektów HORYZONT 2020 – Pakt dla
Horyzontu, Granty na Granty, nowa ocena parametryczna jednostek
naukowych, dofinansowanie do wynagrodzeń.
Excellent Science – prezentacja I filaru H2020 oraz nowych konkursów
Societal Challenges - prezentacja III filaru H2020 oraz nowych konkursów
Renata Downar-Zapolska, RPK PR UE, Politechnika Gdańska

13.00 – 13.15

Przerwa
Industrial Leadership – prezentacja II filaru H2020 oraz nowych konkursów

13.15 – 14.00

Spreading excellence and widening participation – prezentacja działań: ERA
Chairs, Teaming oraz Twinning
Rejestracja ekspertów oceniających wnioski w H2020
Magdalena Urbanowicz, RPK PR UE, Politechnika Gdańska

14.00 – 14.30

Dyskusja, konsultacje indywidualne

Szkolenie jest współfinansowane ze środków Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego

Rejestracja on-line na szkolenie będzie aktywna do 27.10. Formularz elektroniczny dostępny jest na
stronie Biura Współpracy Międzynarodowej: bwm.ukw.edu.pl, zakładka- Wydarzenia
Serdecznie zapraszamy!
Kontakt: Małgorzata Szews, tel. 52 341 91 08, e-mail: mszews@ukw.edu.pl
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Aktualne spotkania informacyjne dotyczące
programu Erasmus+
Karta Erasmusa dla szkolnictwa wyższego
gwarancja wysokiej jakości mobilności
studentów i pracowników?
23 października (czwartek)
Centrum Konferencyjne Zielna
ul. Zielna 37, Warszawa

Celem seminarium jest:




Kontakt: beata.skibinska@frse.org.pl
REJESTRACJA: tutaj

podkreślenie znaczenia mobilności dla
jakości kształcenia oraz wiedzy,
umiejętności i kompetencji społecznych
nabywanych przez uczestników
wymiany;
podkreślenie znaczenia kształcenia
zorientowanego na potrzeby studenta
dla jakości mobilności.

Seminarium jest adresowane do:
prorektorów ds. kształcenia;
uczelnianych koordynatorów programu
Erasmus+.
Seminarium będzie połączone z ceremonią
wręczenia certyfikatów ECTS i DS Label.

Wspólne studia – korzyść czy kłopot?
7 listopada (piątek)
Dom Technika NOT
ul. Czackiego 3/5, Warszawa
Kontakt: beata.skibinska@frse.org.pl

Celem seminarium jest:




REJESTRACJA: tutaj


omówienie znaczenia wspólnych studiów
dla umiędzynarodowienia kształcenia
i jego jakości;
pokazanie przykładów wspólnych studiów
realizowanych przy wsparciu i bez
wsparcia programów edukacyjnych Unii
Europejskiej;
promocja wspólnych studiów jako
efektywnego narzędzia
umiędzynarodowienia i podnoszenia
jakości kształcenia.

Seminarium jest adresowane do:
prorektorów, prodziekanów ds. kształcenia;
nauczycieli akademickich zainteresowanych
poznaniem wspólnych studiów jako formy
kształcenia.
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Program stypendialny rządu szwajcarskiego dla
obywateli Polski – absolwentów
studiów magisterskich i post doc.
Biuro Uznawalności Wykształcenia i Wymiany Międzynarodowej ogłasza nabór na stypendia na
pobyty naukowe dla młodych (urodzonych po 1 stycznia 1980 roku) absolwentów studiów
magisterskich, doktorantów i postdoc (limit wieku nie obowiązuje - max 5 lat od obrony doktoratu),
reprezentujących wszystkie dziedziny nauki.
Okres – 12 miesięcy
Wymagana

znajomość

języka

francuskiego,

niemieckiego,

włoskiego

lub

angielskiego

Wymagane potwierdzenie przyjęcia przez wybrany ośrodek zagraniczny.
Dokumenty dotyczące tych stypendiów powinny być złożone w nieprzekraczalnym terminie:
31 października 2014 r.
W dokumentach adresowanych do BUWiWM powinny się znaleźć: kwestionariusz kandydata
(zał.1 oraz zał. 2 ) oraz list motywacyjny w języku polskim.
Osoby, które spełniają kryteria formalne otrzymają drogą mailową do wypełnienia formularze
szwajcarskie wraz z objaśnieniami. Należy złożyć 3 komplety dokumentów (oryginał + 2 kopie)
w nieprzekraczalnym terminie 15 listopada 2014 r. Należy zwrócić uwagę na kolejność umieszczania
dokumentów oraz zwrócić uwagę na to, że 2 listy rekomendacyjne powinny być złożone na
specjalnych formularzach. Prosimy nie zszywać dokumentów ani nie umieszczać ich w koszulkach.
Więcej informacji na stronie: SERI
Stypendia wypłaca strona szwajcarska.

Ponieważ dokumenty aplikacyjne muszą zostać
zweryfikowane przez jednostkę macierzystą,
prosimy kandydatów o składanie pełnej
dokumentacji do Biura Współpracy
Międzynarodowej do 27 października br.
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RISE Worldwide 2015
Po zakończeniu zeszłorocznej edycji programu, w której Fundacja dofinansowała pobyty 243
studentów z Niemiec w placówkach badawczych, Niemiecka Centrala Wymiany Akademickiej
(DAAD) zaprasza jednostki naukowe z całego świata zainteresowane współpracą z praktykantami
z Niemiec do udziału w programie:

RISE Worldwide

W ramach programu jednostki naukowe a także indywidualni
pracownicy naukowi i doktoranci mogą ubiegać się o przyjęcie
jako praktykanta wysoko wykwalifikowanego studenta z Niemiec.
DAAD

wyłoni

najlepszych

kandydatów,

pokrywając

koszty

podróży oraz pobytu w instytucjach goszczących.
W projekcie biorą udział studenci następujących dziedzin:


biologia



chemia



fizyka



nauki o Ziemi



nauki techniczne



oraz pokrewnych kierunków.

Ostateczny termin zgłaszania osób i jednostek zainteresowanych współpracą z praktykantem
z Niemiec w 2015 roku upływa 30 listopada 2014 r. Szczegółowe informacje w języku angielskim
znajdują się na stronach internetowych:
Rise Weltweit oraz Rise Programs.
Oficjalny trailer programu RISE Weltweit: Trailer
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Wiadomości
Nasz uniwersytet nominowany do nagrody EDU-inspiracje
Z wielką przyjemnością informujemy, że Uniwersytet Kazimierza Wielkiego znalazł się w gronie
nominowanych do nagrody EDU-inspiracje przyznawanej przez Fundację Rozwoju Systemu
Edukacji. Fundacja doceniła realizację międzynarodowego kursu intensywnego ACAMIMM
(Analytical and Computer Assissted Methods in Mathematical Models), koordynowanego
przez dr Katarzynę Chmielewską z Instytutu Matematyki. Lista wszystkich nominowanych
znajduje się pod następującym adresem: eduinspiracje.org.pl/kategoria/szkolnictwo-wyzszeerasmus/

Wizyta gości z Omanu
15 października Prorektor ds. Nauki i Współpracy z Zagranicą, prof. dr hab. Sławomir
Kaczmarek spotkał się z naukowcami reprezentującymi Uniwersytet Nizwa w Omanie. Profesor
Aoumeur Slimane Bouasbana oraz profesor Mouta Barakat przyjechali na nasz uniwersytet
prowadzić

badania

wraz z

pracownikami

Zakładu Języka

i

Kultury

Arabskiej

pod

kierownictwem prof. Jerzego Łaciny.

Tourism, Wellbeing and Ecosystem Services (TObeWELL)
W dniach 19-21.05.2014 r. w Warszawie odbyła się konferencja naukowców zrzeszonych
w programie

(COST)

pt.

Tourism,

Wellbeing

and

Ecosystem

Services

(TObeWELL).

Organizatorami spotkania byli: z ramienia Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy dr
hab. Anna Dłużewska prof. UKW oraz dr hab. Maciej Dłużewski reprezentujący Uniwersytet
Warszawski.
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HORYZONT 2020 – wydarzenia:
22/10/2014 Łodź – Zasady finansowania i realizacji projektów HORYZONT 2020
Więcej informacji: TUTAJ
24/10/2014 Wrocław – Zasady finansowania i realizacji projektów HORYZONT 2020
Więcej informacji: kpk.gov.pl
28/10/2014 Poznań – Konferencja dot. badań międzynarodowych i prawa własności
intelektualnej
Więcej informacji: TUTAJ

NIE PRZEGAP TERMINU
31-10-2014
GFPS – semestralne stypendia w Niemczech
Stypendia przyznawane przez GFPS obejmują okres 5 miesięcy. Stypendium może zostać przyznane
na semestr letni, trwający w Niemczech od kwietnia do sierpnia, lub na semestr zimowy, trwający od
października do końca lutego. O stypendium mogą ubiegać się studenci III, IV i V roku studiów,
którzy nie ukończyli 30 roku życia, oraz asystenci i słuchacze studium doktoranckiego, których
wiek w chwili składania wniosku nie przekracza 32 lat.
Więcej informacji na stronie: eurodesk.pl
31-10-2014
Grenzgänger – stypendium Fundacji Roberta Boscha
Stypendysta otrzymuje dofinansowanie na okres zbierania materiałów do badań w jednym z krajów
Europy Środkowo-Wschodniej. Efektem badań może być utwór prozaiczny, scenariusz do filmu
dokumentalnego, reportaż radiowy itp. Warunkiem przyznania stypendium jest wcześniejsze
pozyskanie jednego z niemieckich mediów, które zgodzi się na publikację lub rozpowszechnienie
przygotowanego przez stypendystę materiału przed szerszą publicznością.
Więcej informacji na stronie: eurodesk.pl
31-10-2014
Praktyki w Centrum Północ-Południe Rady Europy
Centrum Północ-Południe Rady Europy, czyli Europejskie Centrum na Rzecz Współzależności
i Solidarności Światowej zostało założone aby zachęcać do współpracy i solidarności pomiędzy
północą i południem, jak również wspierać podnoszenie na wyższy poziom oświaty i informacji
o podstawowych problemach światowej współzależności i solidarności.
Więcej informacji na stronie: eurodesk.pl
30-10-2014
Staże dla tłumaczy w Parlamencie Europejskim
Parlament Europejski oferuje staże w swoim Sekretariacie z zakresu tłumaczeń 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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