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Biura Współpracy Międzynarodowej UKW

Na zdjęciu dr hab. Benedykt Odya, prof. nadzw., Prorektor ds. Studenckich i Jakości Kształcenia,
dr Katarzyna Chmielewska, Pełnomocnik Rektora ds. Studentów Zagranicznych, Aniela Bekier
-Jasińska, kierownik BWM ze studentami z zagranicy przyjętymi na I rok studiów w j. polskim
Fot. Andrzej Obiała
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REKRUTACJA UZUPEŁNIAJĄCA 2016/17
(DO WYCZERPANIA LIMITU MIEJSC )
Zapraszamy pracowników UKW
do wzięcia udziału
w rekrutacji uzupełniającej na

wyjazdy typu STA (wyjazd dydaktyczny)
w ramach programu Erasmus+
Zasady realizacji oraz formularze zgłoszeniowe są
dostępne na: bwm.ukw.edu.pl w zakładce
Erasmus+ dla pracowników

Newsletter BWM Nr 10/2016

www.bwm.ukw.edu.pl

bwm@ukw.edu.pl

tel. 52 34 19 108 Strona 2

Newsletter BWM Nr 10/2016

www.bwm.ukw.edu.pl

bwm@ukw.edu.pl

tel. 52 34 19 108 Strona 3

Stypendia rządu Szwajcarii
Do 15 listopada 2016 r. trwa nabór wniosków w ramach programu
stypendialnego rządu Szwajcarii. Można ubiegać się o stypendia artystyczne,
doktoranckie, post-doc oraz stypendia badawcze.
Pobyt w Szwajcarii może trwać 12 miesięcy. Od kandydatów wymagana jest
znajomość języka francuskiego, niemieckiego, włoskiego lub angielskiego.
Wymagane

jest

też

potwierdzenie

przyjęcia

przez

wybrany

ośrodek

zagraniczny.
Rząd Szwajcarii oferuje 4 rodzaje stypendiów:
 Fine Art Scholarship;
 PhD Scholarship (kandydaci do 35. roku życia);
 Postdoctoral Scholarship (max. 5 lat od obrony
doktoratu);
 Research Scholarship.
Strona szwajcarska wskazała jednostki naukowe, w których można odbywać
stypendium. Szczegóły dostępne są na stronie konkursu.
Dokumenty powinny być przesłane do 15 listopada 2016 r. do Biura
Uznawalności Wykształcenia i Wymiany Międzynarodowej, ul. Ogrodowa
28/30, 00-896 Warszawa.
Osoby, które spełnią kryteria formalne otrzymają drogą mailową do
wypełnienia formularze szwajcarskie wraz z objaśnieniami. Dokumenty zostaną
przekazane do Ambasady Szwajcarii w Warszawie, która, po dokonaniu
weryfikacji formalnej, przekaże je stronie szwajcarskiej.
Aplikacje

zostaną

ocenione

na

podstawie

profilu

kandydata, jego dorobku naukowego oraz możliwości
dalszej współpracy. Wyniki zostaną ogłoszone w maju 2017 r.
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Na semestr do Niemiec
Stowarzyszenie GFPS Polska zaprasza polskich studentów i doktorantów do
aplikowania o stypendia na pobyty semestralne na niemieckich uczelniach.
Są one przeznaczone dla osób wyróżniających się wynikami w nauce oraz
ciekawym projektem naukowym.
Wnioskodawcy mogą wskazać do trzech ośrodków akademickich, w których
chcieliby przebywać na stypendium w semestrze letnim 2017 r. Wnioski mogą
składać studenci, którzy nie ukończyli 26.
roku życia oraz doktoranci, którzy nie
ukończyli 30. roku życia. Od kandydatów
na stypendium wymagana jest znajomość
języka niemieckiego w mowie i piśmie.
Oferta Stowarzyszenia GFPS-Polska zawiera:
 580 euro dofinansowania miesięcznie;
 5 miesięcy spędzonych w wybranym mieście uniwersyteckim;
 możliwość pracy nad projektem naukowym lub kulturalnym;
 opieka oraz integracja na miejscu przez Grupy Lokalne
stowarzyszeń GFPS-Polska/ GFPS e.V.;
 bezpłatny udział w seminariach naukowo-kulturalnych;
 dostęp do szkoleń (m. in. zarządzanie projektami, fundraising)
organizacji partnerskiej Initiative Mittel und Osteuropa e.V.;

Szczegółowe informacje dostępne są na stronie: gfps.pl/pl.
Pytania należy kierować na adres: komisja.stypendialna@gfps.pl.
Dokumenty należy przesyłać na adres mailowy Komisji Stypendialnej
w formacie PDF, spakowane w ZIP lub RAR.
Termin składania wniosków: 30 października 2016 r.

Newsletter BWM Nr 10/2016

www.bwm.ukw.edu.pl

bwm@ukw.edu.pl

tel. 52 34 19 108 Strona 5

Odkryj swój potencjał
Trwa nabór wniosków w ramach Amgen Scholars Program, który umożliwia
studentom prowadzenie badań naukowych na najlepszych uczelniach
w Europie i Azji.
Amgen Scholars to program o budżecie w wysokości ponad 100 milionów
dolarów, dzięki któremu setki studentów jeszcze w trakcie edukacji mają
możliwość rozwijać swoje pasje prowadząc pionierskie badania naukowe.
Konkurs adresowany jest do studentów chemii, biologii, biotechnologii,
bioinżynierii i dziedzin pokrewnych, którzy planują uzyskanie stopnia doktora.
Szczegółowe terminy i zasady odbywania dwumiesięcznych staży można
znaleźć na stronie amgenscholars.com.
W ramach aktualnie prowadzonego naboru wniosków,
przyjmowane są zgłoszenia do:
 Eidgenössische Technische Hochschule Zürich
(Szwajcaria);
 Institut Pasteur (Francja);
 Karolinska Institutet (Szwecja);
 Ludwig-Maximilians-Universität München (Niemcy);
 University of Cambridge (Wielka Brytania);
 Kyoto University (Japonia);
 University of Tokyo (Japonia).

Termin składania wniosków: 1 luty 2017 r.
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Stypendia i staże
Wsparcie dla zespołów

Prestiżowe stypendium

(DLA MŁODYCH NAUKOWCÓW)

(DLA DOKTORANTÓW I NAUKOWCÓW)

FNP ogłosiła drugi nabór wniosków

Komisja Fulbrighta w Brukseli zaprasza

w ramach konkursu FIRST TEAM. Celem

do składania wniosków w ramach

programu

konkursu Fulbright-Schuman Award na

jest

zespołowych

wsparcie

projektów

prowadzonych

przez

realizację

projektów

dotyczących

doktorów na wczesnym etapie kariery

stosunków pomiędzy USA i UE lub

naukowej.

zobo-

związanych ze sprawami UE. W ramach

wiązany jest zapewnić doktorantom

konkursu można otrzymać stypendium

mentoring ze strony opiekuna, który

w wysokości

powinien być zatrudniony w zagra-

oraz 2 tys. euro na pokrycie kosztów

nicznej instytucji partnerskiej. Szczegóły

podróży.

na stronie fnp.org.pl.

fulbrightschuman.eu.

Termin składania aplikacji: 15.10.2016

Termin składania aplikacji: 01.12.2016

Kierownik

projektu

3 tys. euro miesięcznie

Szczegóły

na

stronie:

Stypendium w Izraelu

Stypendium w Stuttgarcie

(DLA DOKTORANTÓW

(DLA NAUKOWCÓW)

I MŁODYCH NAUKOWCÓW)

Akademie Schloss Solitude zaprasza

Trwa nabór wniosków na stypendia

naukowców z zakresu nauk humanis-

naukowo-badawcze oraz na kurs języka

tycznych,

hebrajskiego w Izraelu. Zgłoszenia na 8-

i ekonomii do składania wniosków

mies. pobyty badawcze lub kurs mogą

o uzyskanie trwającego od 3 do 12

składać osoby do 35 r.ż. znający język

miesięcy stypendium na wyjazd do

angielski lub hebrajski, reprezentujące

Stuttgartu.

wszystkie dziedziny nauki.

W procesie

pokrycie kosztów zakwaterowania oraz

rekrutacji będą brane pod uwagę

stypendium w wysokości 1 150 euro

osiągnięcia

miesięcznie.

naukowe.

Szczegóły

społecznych,

Akademia

Szczegóły

historii

zapewnia

na

stronie

dostępne na stronie: mfa.gov.il.

akademie-solitude.de

Termin składania aplikacji: 30.11.2016

Termin składania aplikacji: 30.11.2016
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Wiadomości
Rosyjscy studenci uczyli się polskiego na UKW
We

wrześniu

na

UKW

przebywali

studenci

z

Państwowego

Uniwersytetu

Humanistyczno-Technologicznego z Oriechowa-Zujewo (Rosja). Brali oni udział
w Letniej Szkole Języka Polskiego, podczas której nie tylko uczyli się języka, ale również
poznali nasz region. Podczas inauguracji dr hab. inż. Marek Macko, Prorektor ds.
Rozwoju i Współpracy, prowadził z władzami rosyjskiego uniwersytetu rozmowy nt.
dalszej współpracy.

Powitanie studentów z zagranicy
3 października 2016 r. powitaliśmy na UKW studentów z zagranicy, którzy podejmą
studia w języku polskim. Zebranych przywitał dr hab. Benedykt Odya, prof. nadzw.,
Prorektor ds. Studenckich i Jakości Kształcenia. Życzył studentom przede wszystkim
szybkiej adaptacji w nowym środowisku i powodzenia podczas pierwszych
egzaminów. Informacje praktyczne nt. studiów na UKW przekazała Agnieszka Bielińska
z Biura Współpracy
Tereshchenko,

Międzynarodowej. Studenci poznali również Anastasiię

przewodniczącą

Bractwa

Tryzub,

zrzeszającego

studentów

zagranicznych na UKW. W tym roku na studia w języku polskim przyjęliśmy kandydatów
głównie z Ukrainy, a także z Białorusi, Rosji, Litwy, Turcji i Mołdawii.
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Integracyjne dni studentów Europy
Studenci Koła Naukowego Turystyki i Rekreacji "Europejski Wędrowiec" UKW pod
kierunkiem dr Marii Dombrowicz wzięli udział w IX edycji Integracyjnych Dni
Studentów Europy, Jedność Europy w Różnorodności Jej Kultur, która w tym roku
odbyła się w Patras (Grecja) w dniach 18-23 września 2016 r.
Udział naszego województwa
Kujawsko-Pomorskiego w tegorocznej edycji projektu miał
na celu promocję dziedzictwa
kulturowego i przyrodniczego
województwa m.in. podczas
spotkań z władzami regionu
zachodniej
studentami

Grecji

oraz

Uniwersytetu

w Patras (Grecja).
W trakcie spotkania studenci zaprezentowali unikatowe walory przyrodnicze oraz
kulturowe województwa kujawsko–pomorskiego, ze szczególnym uwzględnieniem
największych miast regionu, takich jak: Bydgoszcz, Toruń, Grudziądz i Włocławek.
Spotkanie zwieńczyła dyskusja na temat promocji Regionu Zachodniej Grecji na
terenie naszego województwa, przygotowanie wystawy promującej region przez
studentów Koła oraz możliwości odbycia w Patras praktyk studenckich w ramach
programu Erasmus +.

Projekt zrealizowano przy wsparciu finansowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego.
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Europejskie Centra Doskonałości
Komisja Europejska ogłosiła drugą edycję konkursu Teaming for Excellence Phase 1.
Jest on skierowany do instytucji naukowych, które stworzą konsorcja z zagranicznymi
ośrodkami. Teaming for Excellence jest jednym z kluczowych instrumentów inicjatywy
Unii Europejskiej – „Upowszechnianie doskonałości, poszerzanie uczestnictwa”.
Beneficjenci programu otrzymają w pierwszej fazie do 0,4 miliona euro na
opracowanie w ciągu 12 miesięcy szczegółowego biznesplanu.
Polskie uczelnie mają już sukcesy w pierwszej edycji konkursu. Międzynarodowe
Centrum Badań Innowacyjnych Bioproduktów w Łodzi, Wrocławskie Centrum
Doskonałości i Cezamat Environment Warszawa – to trzy międzynarodowe konsorcja
badawcze, koordynowane przez polskie jednostki, które w poprzednim konkursie
otrzymały dofinansowanie.
Więcej informacji o inicjatywie na stronie KPK.
Wnioski w konkursie WIDESPREAD-04-2017 – Teaming Faza I można składać do
15 listopada br.

Badania w Katalonii
W październiku rozpoczął się nabór wniosków na granty badawcze w Katalonii
w ramach projektu TECNIOspring PLUS. W ramach konkursu możliwe jest uzyskanie
środków na prowadzenie 2-letnich badań w katalońskich uczelniach oraz firmach,
które biorą udział w programie. Program adresowany jest do naukowców z stopniem
naukowym doktora lub doświadczeniem w prowadzeniu badań naukowych
trwającym od 4 do 8 lat. Organizatorzy pokrywają koszty wynagrodzenia (58 500 euro
rocznie), koszty badań (do 8 640 euro rocznie) oraz koszty mobilności (do 960 euro
rocznie). Program TECNIOspring Plus jest skierowany do naukowców zajmujących się
następującymi dziedzinami: technologia żywności, chemia, energetyka, DesignBased

industries,

Experience-based

Industries,

informatyka,

nanotechnologie,

fotonika, biotechnologia, rozwój zaawansowanych technologii materiałów.
Program TECNIOspring PLUS prowadzony jest w ramach Akcji Marii Skłodowskiej-Curie.
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Kontakt (w jęz. angielskim lub hiszpańskim): tecniospring.accio@gencat.cat lub tel.
(+34) 93 552 40 88 albo (+34) 93 476 72 94.
Szczegóły dostępne na stronie internetowej konkursu.

Ukraińska organizacja zaprasza do wspólnego składania wniosku
NGO „Ukrainian forum for distance and mobile learning” poszukuje partnerów do
projektu w ramach tematu: Education and skills: empowering Europe’s young
innovators. Projekt ma na celu zwiększenie kompetencji młodzieży z zakresu
innowacyjności, kreatywności i umiejętności pracy zespołowej. Ma on łączyć
interesariuszy z sektora prywatnego, NGO oraz naukowców w celu znalezienia
rozwiązań mających zastosowanie praktyczne. Ukraińska organizacja poszukuje
specjalistów z zakresu IT (projektowanie stron www, kursów LMS Moodle) oraz
pedagogiki (współczesne teorie pedagogiczne, innowacje w nauczaniu).
Więcej na: ideal-ist.eu
Kontakt: Savyuk Larysa, email: larisasavyuk@ufdml.org, tel. +38(096)269-26-65
Termin składania wniosku: 2 luty 2017.

NIE PRZEGAP TERMINU
Erasmus+ - internetowy kurs dla każdego
31-10-2016
Salto-Youth Participation Resource Centre zaprasza na szkolenie MOOC, które
umożliwi zdobycie podstawowej wiedzy na programu Erasmus+. Pozwoli też
zrozumieć, jak skorzystać z oferty programu oraz spełnić wymogi związane
z organizacją międzynarodowych wymian młodzieży, projektów wolontariatu,
mobilności pracowników czy projektów związanych z Usystematyzowanym Dialogiem.
Uczestnicy dowiedzą się, jak rozpocząć realizację takich przedsięwzięć, poznają
przykłady dobrych praktyk, będą też mogli nawiązać współpracę z kolegami
i koleżankami z innych krajów. Szkolenie będzie odbywać się w terminie od
31 października do 4 grudnia 2016 r., w wymiarze około 3 godzin tygodniowo.
Więcej informacji na stronie eurodesk.pl.
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