Newsletter 11/2012
Biura Współpracy Międzynarodowej i Działu Nauki UKW

Jak co miesiąc,
zapraszamy do zapoznania
się z najświeższymi
informacjami na temat
grantów
międzynarodowych,
stypendiów, szkoleń oraz
inicjatyw Prorektora ds.
Nauki i Współpracy
z Zagranicą
i Biura Współpracy
Międzynarodowej.
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Zapraszamy do lektury!

Studenci z Kazachstanu na UKW
Wraz z początkiem bieżącego roku akademickiego na UKW naukę rozpoczęli studenci
z Uniwersytetu Zachodniego Kazachstanu im. M. Utemissova, z którym nasza uczelnia
podpisała w ubiegłym roku umowę bilateralną. Goście spod Uralu przyjechali
studiować matematykę, fizykę oraz informatykę. 15 października zostali oficjalnie
powitani przez Prorektora ds. Nauki i Współpracy z Zagranicą, prof. Sławomira
Kaczmarka

i

pracowników

Biura

Współpracy

Międzynarodowej.

W spotkaniu

uczestniczyli także dr Katarzyna Chmielewska z Instytutu Matematyki oraz dr Filip
Pawłowski z Instytutu Fizyki, którzy powitali studentów w imieniu swoich jednostek
dydaktycznych.
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Przypominamy o trwających
konkursach i naborach:
 Konkurs Prorektora na realizację projektów

Termin składania

międzynarodowych:

projektów:
15 listopada

Prorektor ds. Nauki i Współpracy z Zagranicą prof. dr hab.
Sławomir

Kaczmarek

ogłasza

konkurs

dla

pracowników

naukowych w roku akademickim 2012/13 na opracowanie
projektu międzynarodowego realizowanego w ramach umowy
międzyuczelnianej,
projektowego

lub

listu

intencyjnego,

innego

programu

umowy

konsorcjum

zmierzającego

Formularz
zgłoszeniowy do
pobrania na
stronie BWM:
bwm.ukw.edu.pl
(Varia->

do

nawiązania współpracy międzynarodowej.

Inicjatywy
Prorektora)

 Nabór do drugiej edycji projektu
Staże na Litwie
Biuro Współpracy Międzynarodowej UKW otwiera po raz drugi
nabór

na:

„Staże

zawodowe

absolwentów

Uniwersytetu

Kazimierza Wielkiego w wielokulturowym środowisku na Litwie”.

Zgłoszenia

Oferta skierowana jest do absolwentów Uniwersytetu Kazimierza

przyjmujemy do

Wielkiego kierunków: lingwistyka stosowana (niemiecki z rosyjskim;

końca listopada!

niemiecki z angielskim; angielski z rosyjskim), filologia (polska,
angielska, rosyjska), pedagogika (z zakresu wychowania
przedszkolnego i początkowego), historia, biologia, fizyka,

bwm.ukw.edu.pl
stazenalitwie.ukw.

informatyka, matematyka.

edu.pl

Zgłoszenia w II naborze do projektu „Staże na Litwie” przyjmujemy
do 30.11.12.
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Szczegóły: bwm.ukw.edu.pl; stazenalitwie.ukw.edu.pl

Nowy konkurs Polsko-Niemieckiej Fundacji
na Rzecz Nauki (PNFN) – uproszczona wersja konkursu
Fundacja wspiera naukę oraz porozumienie między narodami w oparciu o współpracę
pomiędzy studentami, naukowcami i badaczami obydwu krajów. Zgodnie z założeniami
Fundacja przyznaje dotacje na przedsięwzięcia przeprowadzane w ramach współpracy
dwustronnej pomiędzy szkołami wyższymi lub innymi instytucjami naukowymi.
Dla wniosków o dofinansowanie badań naukowych Fundacja wyznaczyła cztery priorytety
tematyczne:


Transfer kultury i wiedzy



Wielojęzyczność



Procesy europeizacji



Zmiana norm i wartości

UPROSZCZONA WERSJA KONKURSU
Fundacja wprowadziła uproszczone postępowanie konkursowe dla projektów z kwotą
wnioskowaną do 12 tys. euro.
1. Projekty

muszą

być

realizowane

w

ramach

współpracy

pomiędzy

polskimi

i niemieckimi partnerami. Wyjątki są możliwe tylko w uzasadnionych przypadkach.
2. Dotacja PNFN może stanowić najwyżej 70% kosztów całkowitych projektu. 30%
wydatków zbiorowych powinny stanowić środki własne lub inne źródła finansowania.
Termin składania wniosków upływa 1 grudnia 2012 r.
Więcej informacji: pnfn.pl

KONKURS
GŁÓWNY:
15 LISTOPADA
KONKURS
UPROSZCZONY:
1 GRUDNIA
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Zaawansowane granty Europejskiej Rady ds. Badań
Naukowych (ERC) – przypominamy o konkursie
Zaawansowane Granty ERC są skierowane do uznanych naukowców-liderów badawczych
dowolnej narodowości (bez względu na wiek), ich celem jest wsparcie prowadzenia
przełomowych projektów badawczych, które otwierają nowe kierunki w swoich dziedzinach.
Zaawansowane granty ERC są przeznaczone dla naukowców, którzy samodzielnie uzyskali
status niezależnego lidera badań naukowych.
Badacze: kandydaci mogą być dowolnej narodowości, w każdym wieku, muszą być
naukowo

niezależni

i

wykazać

się

udokumentowanymi

osiągnięciami

naukowymi

z ostatniego okresu i profilem plasującym ich w gronie liderów w dziedzinie badań, w których
się specjalizują.
Organizacja

goszcząca:

posiadająca

osobowość

prawną publiczna lub prywatna

organizacja badawcza z siedzibą w jednym z krajów UE lub krajów stowarzyszonych, którymi
są: Albania, Bośnia i Hercegowina, Chorwacja, Islandia, Izrael, Wyspy Owcze, Liechtenstein,
Republika Macedonii, Norwegia, Mołdawia, Czarnogóra, Serbia, Szwajcaria i Turcja.
Finansowanie: maksymalnie 2,5 mln euro w ramach jednej dotacji (w niektórych
przypadkach maksymalnie 3,5 mln euro).
Czas trwania: do 5 lat.
Jak złożyć wniosek?
Aplikacje na granty ERC powinny być składane ze wsparciem i w imieniu instytucji
goszczącej. Można je składać tylko w odpowiedzi na otwarte zaproszenie do składania
wniosków publikowane w Internecie przez Electronic Proposal Submission Service (EPSS).
Przypominamy: termin składania wniosków w 2012 roku: 22 listopada.
Więcej informacji: erc.europa.eu
Strona 5

Newsletter BWM ● Numer 11/2012, ● www.bwm.ukw.edu.pl●bwm@ukw.edu.pl (052) 34 19 108

Amgen scholars – stypendia badawcze
Amgen Scholars to program stypendiów badawczych skierowany do studentów kierunków
ścisłych, takich jak medycyna, chemia, farmacja, biologia, biotechnologia, bioinżynieria
oraz pokrewnych kierunków.
W ramach przedsięwzięcia studenci mogą wziąć udział w kilkutygodniowym letnim
programie

badawczym

realizowanym

na

najbardziej

prestiżowych

uczelniach

jak

Uniwersytet Cambridge (Wielka Brytania), Instytut Karolinska (Szwecja) czy Uniwersytet
Ludwiga Maximiliana (Niemcy).
Uczestnicy nie ponoszą żadnych kosztów związanych z udziałem w programie. Dzięki temu
o uczestnictwie decydują tylko ich umiejętności, wiedza i zaangażowanie. Program
rozpoczęto w 2006 roku w Stanach Zjednoczonych, a w 2009 roku został on rozszerzony na
Europę. W ciągu kilku lat w stypendium wzięło udział ponad 1800 studentów z 440 uczelni
w Europie i Stanach Zjednoczonych. Tylko w ubiegłym roku do programu aplikowało
niespełna 4 tys. osób.
Amgen Scholars ponownie zostało objęte honorowym patronatem przez Ministerstwo Nauki
i Szkolnictwa Wyższego.
Rekrutacja do programu rusza na początku listopada 2012 roku. Zgłoszenia przyjmowane
będą poprzez stronę www.amgenscholars.eu. Nabór wniosków trwa do końca stycznia 2013
roku.
Osoba kontaktowa:
Monika Szybowska / e-mail: m.szybowska@cardamon.com.pl
tel. 504 153 101

Rekrutacja rusza na
początku listopada 2012.
Zgłoszenia przyjmowane
będą poprzez stronę
www.amgenscholars.eu.
Nabór wniosków trwa do
końca stycznia 2013 roku.
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Nawet 15 mln euro do zdobycia w europejskim
konkursie „ERC Synergy Grants”
Rozpoczął się nabór wniosków w konkursie "ERC Synergy Grants"
organizowanym przez Europejską Radę ds. Badań Naukowych. Budżet
całego programu to 150 mln euro, a kwota, o którą można się ubiegać to
nawet 15 mln euro. Zgłoszenia trwają do 10 stycznia 2013 r.
Konkurs

jest

skierowany

do

badaczy

wszelkich

dziedzin

nauki,

a realizowane badania prowadzić mają do przełomowych odkryć.
Naukowcy mogą się ubiegać o finansowanie działań w ramach projektu
nawet przez 6 lat.
ERC Synergy Grants to program skierowany do niedużych grup
badawczych z krajów członkowskich Unii Europejskiej lub krajów z Unią
stowarzyszonych. Granty mają umożliwić rozwijanie umiejętności, wiedzy
TERMIN
PRZYJMOWANIA
ZGŁOSZEŃ:
10.I.2013

i zasobów,

a

to

prowadzić

ma

do

rozwiązywania

problemów

badawczych.
Skutkiem finansowanych przez ERC badań ma być postęp w pionierskich
dziedzinach wiedzy, opracowanie nowych metod i technik badawczych,
a także niekonwencjonalnego podejścia do badań prowadzonych na
styku dyscyplin.
ERC to założona w 2007 r. ponadnarodowa organizacja zajmująca się
stymulowaniem,

wspieraniem

i

finansowaniem

badań

naukowych

w Europie. ERC oferuje badaczom kilka rodzajów grantów: Starting
Grants, Advanced Grants, Consolidator Grants i Synergy Grants, a także
granty dla obecnych laureatów ERC.
Podpis do obrazu/grafiki.

Szczegóły dotyczące konkursu na stronie: TUTAJ
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Partnerstwo dla przemysłu i nauki
Akcja Marie Curie Industry-Academia Partnership and Pathways ma
na

celu

rozwijanie

trwałej

współpracy

pomiędzy

prywatnymi

przedsiębiorstwami a instytucjami naukowymi.


Delegowanie i zatrudnianie pracowników w instytucjach
partnerskich ma zapewnić wzmocnienie potencjału ludzkiego
w zakresie badań i rozwoju, międzysektorowe budowanie
ścieżek kariery i niwelowanie luki między teorią a praktyką.



Projekty przygotowuje konsorcjum składające się z minimum
dwóch partnerów: po jednym z każdego sektora. Instytucje
powinny wywodzić się z dwóch różnych krajów członkowskich
lub stowarzyszonych z 7. Programem Ramowym.



Akcje Marie Curie
wyróżniają się tym,
że badania
prowadzone w ich
ramach mogą
dotyczyć dowolnej
tematyki –
wnioskodawcy sami
określają przedmiot
swoich badań
(wysoko cenione są
projekty
innowacyjne i
interdyscyplinarne).

Partnerzy przygotowują wspólny program badawczy, oparty
na wymianie personelu pomiędzy instytucją komercyjną
a naukową. Projekt może trwać 4 lata, finansowanie obejmuje
wynagrodzenie

naukowców,

koszty

badań

i

Projekty
finansowane są
w 100%, a budżet
przeznaczony jest
głównie na
wynagrodzenia dla
naukowców.
Wnioski są oceniane
przez niezależnych
ekspertów z całego
świata.

szkoleń,

organizacji spotkań, konferencji, koszty zarządzania i koszty
pośrednie. Do 10% dofinansowania można przeznaczyć na
zakup sprzętu dla małych i średnich przedsiębiorstw.
Ostatni konkurs

w 7. Programie Ramowym został

ogłoszony

2 października br., z terminem zamknięcia 16 stycznia 2013 r.

Więcej informacji można znaleźć na stronach Krajowego Punktu
Kontaktowego Programów Badawczych UE:Podpis
TUTAJ
do obrazu/grafiki.
oraz na stronach Komisji Europejskiej: TUTAJ
Dokumentacja konkursowa znajduje się pod adresem: TUTAJ
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Międzynarodowy Fundusz Wyszehradzki – małe granty
Program Małych Grantów Funduszu Wyszehradzkiego wspiera finansowo
projekty rozwijające współpracę krajów z Grupy Wyszehradzkiej.
Celem Funduszu jest wspierania współpracy z krajów Grupy Wyszehradzkiej oraz integrację
tych państw z Unią Europejską. Dofinansowanie można uzyskać na działania takie jak:


współpraca kulturalna (np. festiwale , publikacje);



współpraca naukowa i badania naukowe (np. konferencje, publikacje, badania);



edukacja (np. seminaria, szkoły letnie);



wymiana młodzieży (np. sport, imprezy edukacyjne i kulturalne dla młodzieży i dzieci);



współpraca transgraniczna (np. projekty dwóch państw, które znajdują się na granicy,
w odległości 50 km od granicy);



promocja turystyki (np. przewodniki, prezentacje, targi).

O granty mogą ubiegać się zarówno osoby prawne (NGO, szkoły, stowarzyszenia, instytucje
kultury, instytucje samorządu terytorialnego itp.) jak i osoby fizyczne, niemniej jednak
instytucje będą traktowane priorytetowo.

Projekty powinny obejmować zagadnienie angażujące co najmniej trzy spośród krajów
Grupy Wyszehradzkiej i krajów partnerskich. Preferencyjnie traktowane będą projekty
dotyczące wszystkich krajów Grupy.

Maksymalna kwota dofinansowania to 6 000 EUR.
Dofinansowanie może stanowić maksymalnie 70% wartości
projektu.
UWAGA! W większości granty z Funduszu otrzymują organizacje i instytucje.
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„Miliony odmienionych - 25 lat wpływu
Erasmusa na Europę” - debata
studentów
27 listopada br. odbędzie się ogólnopolska debata studentów: "Miliony odmienionych - 25
lat wpływu Erasmusa na Europę".
Wydarzenie to ma na celu zebranie opinii studentów z całej Polski na temat programu
Erasmus, jego dotychczasowych osiągnięć oraz dalszych kierunków rozwoju. Studenci oraz
działacze organizacji studenckich i młodzieżowych będą mieli okazję do dyskusji o wpływie
programów wymiany akademickiej na jakość kształcenia i ofertę dydaktyczną polskich
uczelni, uznawalności osiągnięć i punktów ECTS zdobywanych przez studentów za granicą,
sposobie recepcji zagranicznych studentów w Polsce oraz sytuacji absolwentów szkół
wyższych na rynku pracy. Wnioski z debaty przekażemy w formie rekomendacji Komisji
Europejskiej.
Podczas debaty wykład inauguracyjny na temat mobilności młodych ludzi wygłosi
prof. dr hab. Krystyna Szafraniec z Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu, socjolog
młodzieży, autorka rządowego raportu "Młodzi 2011".
Debata odbędzie się 27 listopada 2012 r. w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie przy Al.
Niepodległości 162. Rejestracja na debatę jest otwarta - zapraszamy do zapisywania się za
pośrednictwem strony internetowej: www.konferencje.frse.org.pl/esn
Konferencja

organizowana

jest

przez

Fundację

Rozwoju

Systemu

Edukacji

stowarzyszenie Erasmus Student Network Polska.

Więcej informacji na
stronie:
erasmus.org.pl
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oraz

INFORMACJE Z DZIAŁU NAUKI
1. Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego ogłosiło konkurs na finansowanie
projektów badawczych w ramach programu „Diamentowy Grant”. Do
konkursu mogą być zgłoszone projekty badawcze stanowiące kontynuację
badań naukowych prowadzonych pod kierunkiem opiekuna naukowego,
promotora lub promotora pomocniczego przez wybitnie uzdolnionych
absolwentów studiów pierwszego stopnia oraz studentów po ukończeniu
trzeciego roku jednolitych studiów magisterskich. Okres realizacji projektu nie
może przekraczać 4 lat, a koszt jego realizacji nie może przekroczyć 200 000 zł.
Termin składania wniosków: 15 grudnia 2012 r.
2. Uzyskano kolejne granty w ramach Narodowego Programu Rozwoju
Humanistyki. Pan dr hab. Maciej Gloger prof. UKW otrzymał 331.100 zł na
realizację projektu „Pozytywizm w kulturze polskiej (źródła, transformacje,
kontynuacje)”

–

moduł

1.1:

Wspieranie

długofalowych

prac

dokumentacyjnych, edytorskich i badawczych o fundamentalnym znaczeniu
dla dziedzictwa i kultury narodowej (kultury w Polsce), realizowane w formie
projektów, natomiast pan dr hab. Dariusz Dąbrowski otrzymał 138.050 zł na
realizację projektu „Wydanie w języku rosyjskim przejrzanej i uzupełnionej
wersji książki Dariusza Dąbrowskiego «Genealogia Mścisławowiczów. Pierwsze
pokolenia (od początku XIV wieku)» (Kraków, wyd. Avalon, 2008)” – moduł
3.1: Finansowanie tłumaczenia i publikacji dzieł o najwyższym poziomie
naukowym i doniosłości merytorycznej w sposób zapewniający im realną
obecność w międzynarodowym obiegu naukowym.
3. Zapotrzebowania na zakup materiałów potrzebnych do realizacji badań
należy składać do 30 listopada.
4. Na stronach działu nauki dostępny jest informator dotyczący źródeł
finansowania badań.
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Wiadomości
Bydgoskie Festiwal Nauki 2013!

Nowy portal stypendialny dla wszystkich

Znana jest już data kolejnego
Bydgoskiego Festiwalu Nauki –
odbędzie się on w dniach: 22-25
maja 2013.

Skrzydlate studia to pierwsza
w Polsce pozarządowa instytucja zajmująca
się wyszukiwaniem i zarządzaniem ofertami
stypendialnymi.

Zapraszamy do odwiedzenia
strony Festiwalowej na
facebooku, gdzie na bieżąco
pojawiają się informacje dot.
przygotowań, terminów
rejestracji itp.
festiwalnauki.bydgoszcz.pl

skrzydlatestudia.pl

Wygraj bilet na podróż dookoła świata
Firma
Henkel
Innovation
Challenge
ogłasza konkurs dla studentów na
innowacyjny produkt lub technologię
przyszłości.
mojestypendium.pl

7 Program Ramowy – wydarzenia
20/11/2012 Warszawa – Finansowanie projektów w 7PR - warsztaty
Więcej informacji: kpk.gov.pl
22/11/2012 Warszawa –Mobilność międzynarodowa w świetle przepisów prawa polskiego
Więcej informacji: kpk.gov.pl
30/11/2012 Warszawa – Konwencja badań i Innowacji 2012 „Czas na rozwój polskich
technologii”
Więcej informacji: kpk.gov.pl
i.

30/11/2012 Bydgoszcz, UKW – Finansowe i prawne aspekty realizacji projektów badawczych
– konsultacje z ekspertem
Więcej informacji: bwm.ukw.pl
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NIE PRZEGAP TERMINU
30-11-2012
Praktyki w Radzie Europy
Praktykanci przeprowadzają badania, przygotowują szkice raportów na posiedzenia
ekspertów i szkice protokołów. Mogą również uczestniczyć w bieżącej pracy. Dzięki
specjalnemu kursowi wprowadzającemu będą mieli okazję zapoznać się ze strukturą
Rady, jej działalnością i procedurami dotyczącymi międzynarodowej współpracy,
w tym zagadnieniami związanymi z realizacją Europejskiej Konwencji Praw Człowieka.
Praktykanci będą mogli również uczestniczyć w wykładach, posiedzeniach
Zgromadzenia Parlamentarnego Rady Europy i Parlamentu Europejskiego oraz
w innych spotkaniach odbywających się podczas ich pobytu w Strasburgu.
Więcej informacji na stronie: eurodesk.pl
17-12-2012
DAAD–stypendium na wakacyjny kurs języka niemieckiego
Stypendium zapewnia udział w letnich kursach językowych (także literatury i kultury
niemieckiej oraz w kursach języka technicznego, prawniczego lub ekonomicznego)
oferowanych przez niemieckie uniwersytety.
Więcej informacji na stronie: eurodesk.pl
20-11-2012
Dotacje Fundacji Kronenberga
O dotacje mogą ubiegać się fundacje, stowarzyszenia, szkoły, domy kultury, biblioteki
oraz jednostki samorządu terytorialnego działające na rzecz dobra publicznego.
Więcej informacji na stronie: eurodesk.pl
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PUNKT KONTAKTOWY DS. 7. PROGRAMU RAMOWEGO UE
DZIAŁ NAUKI
ul. Chodkiewicza 30, 85-064 Bydgoszcz
fax. 0 (52) 34 14 773,
pokój nr 5, pokój nr 7
BWM: tel. 0 (52) 34 19 108, tel. 0 (52) 34 19 107 bwm@ukw.edu.pl
Dział Nauki: tel. 0 (52) 34 19 208 dnauki@ukw.edu.pl
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