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Biura Współpracy Międzynarodowej UKW
Program Erasmus+ cieszy
się na naszej uczelni
niesłabnącym
zainteresowaniem. W tym
roku akademickim
stypendium na wyjazd za
granicę otrzymało ponad
80 studentów.
W semestrze zimowym
gościmy na UKW 27 żaków
z całej Europy i z Turcji.
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Obecnie kolejną szansę na
wyjazd w ramach
programu ma kadra
naukowo-dydaktyczna.
BWM prowadzi rekrutację
uzupełniającą na wyjazdy
STA (str. 2).

REKRUTACJA UZUPEŁNIAJĄCA
2015/2016
(DECYDUJE KOLEJNOŚĆ ZGŁOSZEŃ )
Zapraszamy pracowników UKW do wzięcia udziału w rekrutacji
uzupełniającej na wyjazdy STA (teaching) w ramach programu
Erasmus+.
Zasady realizacji oraz formularze zgłoszeniowe są dostępne na
stronie: bwm.ukw.edu.pl w zakładce Erasmus+ dla pracowników.
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Goście z Fulbrighta
Polsko-Amerykańska Komisja Fulbrighta ogłosiła dodatkową rekrutację na przyjęcie
naukowca w ramach Programu Fulbright Specialist w semestrze letnim roku akademickiego
2015/16. Program ma na celu rozszerzenie współpracy między naukowcami amerykańskimi
oraz instytucjami zagranicznymi.
W ramach FSP przyznawana jest dotacja dla wykładowców i specjalistów amerykańskich,
w celu odbycia wizyty w europejskiej uczelni i zaangażowania się w krótki projekt badawczy.
W ramach grantu finansowane są koszty przylotu do Polski oraz stypendium specjalisty
amerykańskiego. Instytucje goszczące pokrywają koszty zakwaterowania i wyżywienia wraz
z kosztami podróży na terenie kraju (do wniosku należy dołączyć kosztorys pobytu
stypendysty w Polsce).
O przyznanie trwającego od 14 do 42 dni stypendium, instytucja zapraszająca może
ubiegać się do 15 grudnia 2015 roku.
Podpisany i opieczętowany
wniosek zgłoszeniowy
należy wysłać drogą
elektroniczną na adres:

Wnioski zostaną sprawdzone i zatwierdzone przez Komisję
Fulbrighta,

a

rykańskiego

następnie

zarekomendowane

Departamentu

Stanu

oraz

do

Biura

AmeSpraw

Edukacyjnych i Kulturalnych, które spośród kandydatów
wyłonią finalistów konkursu.

anna.musiaka
-ostrowska@fulbright.edu.pl.
Natomiast wersję
papierową należy przesłać

Wszelkie informacje dotyczące programu znajdują się na
stronie Komisji

do biura Komisji Fulbrighta:
K.I. Gałczyńskiego 4,
00-362 Warszawa.

Kontakt
Anna Musiaka-Ostrowska
Program Officer
+48 22 10 100 47
e-mail: anna.musiaka-ostrowska@fulbright.edu.pl
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Studiuj w Bawarii
Do 1 grudnia 2015 r. trwa nabór wniosków w ramach konkursu na roczne stypendia na
studia podyplomowe oraz stypendia doktoranckie w roku akademickim 2016/2017. Konkurs
adresowany jest do absolwentów szkół wyższych z Europy Wschodniej.
O stypendium mogą się ubiegać absolwenci studiów II stopnia z Bułgarii, Chorwacji, Czech,
Polski, Rumunii, Serbii, Słowacji i Węgier, którzy nie ukończyli 30. roku życia. Wymagane jest
udokumentowanie znajomości języka niemieckiego, wystarczającej do udziału w zajęciach
w tym języku i wyróżniające świadectwo ukończenia studiów wyższych.
Zgodnie z informacjami organizatorów, miesięczna wysokość stypendium wynosi 700 euro.
Stypendium wypłacane jest przez 12 miesięcy i jego łączna wysokość wynosi 8 400 euro.
Kandydaci z przynajmniej jednym dzieckiem mogą otrzymać stypendium w miesięcznej
wysokości 850 euro (10 320 euro rocznie). Laureat rocznego stypendium może dwukrotnie
ubiegać się o jego przedłużenie o kolejny rok - aż do 3 lat.
Przy przyznawaniu stypendiów zostaną wzięte pod uwagę:
- dotychczasowe osiągnięcia (stypendia, nagrody, publikacje, udział w konferencjach),
- list motywacyjny, będący dowodem na to, że wybrane studia są kontynuacją
dotychczasowej ścieżki naukowej,
- opis projektu naukowego (w przypadku studiów doktoranckich),
- umiejętności językowe,
- dotychczasowe doświadczenia międzynarodowe.

Procedura

kwalifikacyjna

i

komplet

wymaganych dokumentów dostępne
są na stronie internetowej organizacji.
Zainteresowani konkursem mogą także
kontaktować się mailowo, pisząc

na

adres: info@bayhost.de lub telefonicznie:
+49 941 943-5051.
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Badania w Szwecji
Przypominamy, że 2 listopada 2015 r. rozpoczął się nabór wniosków w ramach Visby
Programme. Konkurs skierowany jest do doktorantów i pracowników naukowych, którzy
chcą prowadzić badania na uczelniach w Szwecji.
The Visby program organizowany jest przed Instytut Szwedzki. Propozycja skierowana jest do
badaczy i studentów z krajów Europy Środkowowschodniej, w tym z Polski. W zależności od
rodzaju stypendium pobyt naukowy w Szwecji może trwać od 6 do 12 miesięcy. W ramach
konkursu przyznanych zostanie ok. 40 stypendiów.
Do

konkursu

można

zgłaszać

projekty

badawcze

ze

wszystkich

dziedzin

nauki.

Z udziału w programie wykluczone są osoby, które mieszkały w Szwecji przez 2 lata lub
więcej (stan na dzień rozpoczęcia stypendium) albo mają status rezydenta w Szwecji.
Od kandydatów wymagana jest bardzo dobra znajomość języka angielskiego lub
szwedzkiego.

W ramach odbywania stypendium naukowcy będą otrzymywali
świadczenie pieniężne w wysokości:
doktoranci - 15 000 koron szwedzkich miesięcznie
naukowcy po doktoracie - 18 000 koron szwedzkich miesięcznie
(1 korona szwedzka = ok. 0,45 zł).

Stypendium obejmuje ubezpieczenie na wypadek choroby i nieszczęśliwych wypadków,
natomiast nie pokrywa kosztów przejazdu.

Szczegóły dostępne są na stronie internetowej konkursu.
Termin składania aplikacji: 15 stycznia 2016.
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Stypendia wyszehradzkie
Na początku 2016 roku ze środków Międzynarodowego Funduszu Wyszehradzkiego zostaną
przyznane stypendia na jeden rok akademicki studiów magisterskich, podyplomowych lub
doktoranckich w krajach Grupy Wyszehradzkiej (Polska, Czechy, Słowacja i Węgry).
Stypendia Wyszehradzkie przyznawane są kandydatom realizującym Studia Europejskie
(Visegrad and European Studies) w państwowych szkołach wyższych lub instytutach
naukowych państw Grupy Wyszehradzkiej. Szczególnie preferowane są studia i badania
naukowe dotyczące regionu Europy Centralnej, ale stypendium można otrzymać również
w ramach innych dyscyplin.
Istnieje możliwość uzyskania stypendium wyjazdowego na
uczelnię

mieszczącą

się

poza

krajami

Wysokość
stypendium to
4 000 euro dla
studenta
i 3 000 euro dla
uniwersytetu.

Grupy

Wyszehradzkiej, tu jednak jedyną wspieraną dyscypliną są
studia o tematyce europejskiej.
Termin nadsyłania wniosków: 31 stycznia 2016 r.
Do aplikacji należy dołączyć:

 absolwenci – dyplom przetłumaczony na j. angielski przez tłumacza przysięgłego,
 studenci – zaświadczenie zawierające obecny rok studiów na uniwersytecie
macierzystym oraz spodziewaną datę otrzymania dyplomu,
 aplikanci na studia magisterskie – wykaz ocen, tzw. Transcript of Records,
 list akceptacyjny z uniwersytetu goszczącego, który nie może być starszy niż trzy
miesiące w momencie składania aplikacji,
 plan badań zaakceptowany przez instytucję goszczącą.

visegradfund@visegradfund.org
www.visegradfund.org
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Studia dla wybitnych
Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego zaprasza wybitnych studentów do udziału
w programie, który umożliwia sfinansowanie studiów magisterskich w renomowanych
zagranicznych uczelniach.
Program jest skierowany do studentów, którzy już podczas studiów w Polsce wykazywali się
dużą aktywnością w działalności społecznej lub artystycznej i uzyskali wybitne osiągnięcia
naukowe. Uzupełnienie wiedzy w najlepszych światowych uczelniach pozwoli im na rozwój
potencjału intelektualnego.
Program skierowany jest do:
 absolwentów studiów pierwszego stopnia, którzy ukończyli studia nie wcześniej niż
w roku poprzedzającym zgłoszenie do udziału w Programie,
 studentów, którzy nie wcześniej niż w roku poprzedzającym zgłoszenie do udziału
w Programie ukończyli trzeci rok jednolitych studiów magisterskich (nieposiadający
tytułu zawodowego magistra lub równorzędnego).
Aby wziąć udział w programie należy dostać się na studia na jedną z uczelni z listy MNiSW,
opracowaną w oparciu o Akademicki Ranking Uniwersytetów Świata, opublikowany przez
Instytut Szkolnictwa Wyższego przy Uniwersytecie Jiao Tong w Szanghaju. Lista uczelni
znajduje się na stronie Ministerstwa.
Uczestnikowi Programu

Wniosek o zakwalifikowanie do Programu należy

przysługuje pomoc finansowa
w zakresie:

składać w terminie do 31 marca 2016 r.

- czesnego;
- utrzymania – w wysokości 60%

Szczegóły na stronie MNiSW.

kwoty diety danego państwa;
- zakwaterowania – w wysokości
20% kwoty limitu na nocleg;
- ubezpieczenia zdrowotnego;
- podróży do miejsca odbywania
studiów i z powrotem, dwa razy
w ciągu roku akademickiego.
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Stypendia rządu francuskiego
Ambasada Francji w Polsce rozpoczęła przyjmowanie kandydatur w ramach programu
stypendiów rządu francuskiego (BGF). Program skierowany do studentów i naukowców
umożliwia wymianę uniwersytecką oraz naukową między Francją i Polską.
I/ BGF Master – 2-gi rok Master
Stypendia skierowane są do wszystkich studentów, którzy chcieliby kontynuować naukę
na ostatnim roku (matura +5) na uniwersytecie, w szkole ekonomicznej lub na
politechnice we Francji. Dotyczy wszystkich dziedzin oprócz studiów artystycznych.
Termin składania wniosków: 04/03/2016.
III/ BGF COPERNIC Program
COPERNIC jest międzynarodowym programem kształcenia w zakresie zarządzania we
współczesnym świecie, skierowanym do młodych absolwentów (matura + 5),
a w szczególności do inżynierów, ekonomistów i prawników. Program COPERNIC
realizowany jest w Collège des Ingénieurs (CDI) w Paryżu. Kandydaci wybrani do
programu Copernic stają się automatycznie stypendystami rządu francuskiego przez
12 miesięcy trwania programu.
Termin składania wniosków: 04/03/2016
IV/ BGF Podwójne doktoraty (doctorat en cotutelle)
Stypendia skierowane są do polskich naukowców pragnących zrobić doktorat
jednocześnie we Francji i w Polsce, pod opieką dwóch promotorów – polskiego
i francuskiego. Dotyczy wszystkich dziedzin, oprócz studiów medycznych. Okres trwania
stypendium : 1- 5 miesięcy każdego roku zrealizowanych we Francji, przez okres 2- 3 lat.
Termin składania wniosków: 04/03/2016
V/ BGF Pobyt badawczy
Stypendia naukowe przeznaczone są dla polskich naukowców (przynajmniej ze
stopniem doktora) planujących przeprowadzić część badań we Francji. Dotyczą
wszystkich dziedzin nauki, z wyjątkiem medycyny. Podania osób będących w trakcie
przewodu doktorskiego nie będą rozpatrywane. W przypadku kandydatur
o podobnych kwalifikacjach, stypendium zostanie przyznane osobie mieszkającej
w Polsce w momencie składania podania.
Termin składania wniosków: 16/05/2016
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Oferty stypendialne i stażowe
Staże Amgen Scholars
Amgen

Scholars

studentom

Dla humanistów i artystów

Program

umożliwia

prowadzenie

badań

Trwa nabór wniosków w ramach
programu

stypendialnego

naukowych na najlepszych uczelniach

humanistów

i

Europy i Azji. Konkurs adresowany jest do

Bogliasco. Konkurs adresowany jest

studentów chemii, biologii, biotechnologii

do

i dziedzin pokrewnych, którzy planują

twórczością lub prowadzą badania

uzyskanie stopnia doktora. W ramach

naukowe

aktualnie

związanych z humanistyką i sztuką.

prowadzonego

naboru

osób,

artystów
które

w

dla

Fundacji

zajmują

dziedzinach

się
nauki

wniosków, przyjmowane są zgłoszenia do

Przyznanych

wybranych

naukowych

stypendiów na pokrycie trwającego

w Niemczech, Szwajcarii, Szwecji, Francji,

ok. 30-34 dni pobytu w Study Center

Wielkiej

Bogliasco

jednostek

Brytanii

odbywania

i

Japonii.

dwumiesięcznych

Zasady
staży

zostanie

we

około

Włoszech.

50

Laureat

stypendium może zabrać ze sobą

można znaleźć na stronie Amgen.

osobę towarzyszącą.

Termin składania aplikacji: 01.12.2015

Termin składania aplikacji: 15.01.2016

Doktorat w Austrii
Trwa

nabór

zgłoszeń

na

Stypendium we Florencji
studia

doktoranckie w IST Austria w ramach
ISTScholar

PhD

Program.

Konkurs

adresowany jest do osób, które w przed

European University Institute z Florencji
ogłosił nabór na studia doktoranckie
w

roku

akademickim

2016/2017.

Konkurs kierowany jest do osób, które
chcą

podjąć

studia

z

ekonomii,

wrześniem 2016 będą posiadały stopień

historii, prawa i nauk społecznych lub

licencjata lub magistra. Do konkursu

politycznych.

mogą zgłaszać się młodzi biolodzy,

stypendium w wysokości 1 250 euro

matematycy,

miesięcznie. Osoby przyjęte na studia

Laureaci

fizycy

konkursu

i

informatycy.
będą

mieli

zapewnione pokrycie kosztów studiów
w ramach Akcji Marii Skłodowskiej-Curie.
Termin składania aplikacji: 08.01.2016
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będą
dodatek
kosztów

miały
dla

Laureaci

także

otrzymają

zapewniony

małżonka,

podróży

oraz

pokrycie
wykupione

ubezpieczenie.
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Wiadomości
NCN doceniło adiunkta z UKW
Projekt Naturalne związki antystarzeniowe
polimerów biodegradowalnych

Targi mobilności studenckiej

dra inż. Krzysztofa Moraczewskiego
z Katedry Inżynierii Materiałowej UKW znalazł
się na liście rankingowej konkursu SONATA.
UKW otrzyma na te badania 430 tys. zł.
Serdecznie gratulujemy!

Samorząd Studentów Uniwersytetu
Jagiellońskiego zaprasza studentów
do udziału w targach poświęconych
programom wymian oraz
zagranicznym stypendiom i stażom.
Organizowane co roku targi tym
razem odbędą się 3 grudnia 2015 r.

Zapowiedź konkursu NCBiR

w Auditorium Maximum Uniwersytetu
Jagiellońskiego (ul. Krupnicza

Jak informuje Narodowe Centrum Badań i Rozwoju od
1 grudnia 2015 r. do 10 marca 2016 r. uruchomiony zostanie
nabór wniosków w ramach II edycji konkursu ERANet-LAC.
Do konkursu będzie można składać wnioski dotyczące

33). Projekt jest przedsięwzięciem
niekomercyjnym, Samorząd
Studentów nie pobiera opłat ani od
wystawców, ani od uczestników.

międzynarodowych projektów badawczych dotyczących
bioróżnorodności, zmian klimaty, biogospodarki, energii,
zdrowia i ICT. Szczegóły na stronie konkursu.

W ramach konkursu będzie można uzyskać wsparcie na
projekty realizowane przez podmioty
z wybranychz krajów
Na Spitsbergen
Polską Akademią Nauk
Europy oraz Ameryki Południowej. Zgłaszane projekty będą
mogły trwać
36 miesięcy.
Do 18do
grudnia
można przesyłać zgłoszenia do wzięcia udziału
w wyprawie polarnej PAN. Celem wyjazdu jest spędzenie okresu od
czerwca/lipca 2016 r. do lipca 2017 r. (grupa zimująca) lub do
września/października 20156r. (grupa letnia) w polskiej stacji
Szczegóły konkursy zostaną podane w dniu ogłoszenia
polarnej Hornsund na Spitsbergenie. Za cały czas pobytu
konkursu.
przewidziane jest wynagrodzenie finansowe.
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MOVE-IN LOUVAIN
W ramach projektu MOVE-IN Louvain (Marie Curie Action) oferowane są stypendia na realizację
projektów naukowych w Belgii, przeznaczone dla młodych naukowców, reprezentujących wszystkie
dziedziny nauki. Kandydaci - osoby, które nie mieszkały i nie były zatrudnione w Belgii dłużej niż 12
miesięcy w ciągu 3 ostatnich lat - powinni posiadać stopnień doktora (jednak nie dłużej niż 6 lat),
a w przypadku braku doktoratu co najmniej czteroletnie doświadczenie w pracy naukowej. Pobyt
w Belgii może trwać od 12 do 24 miesięcy.
Projekty można realizować w jednej z trzech belgijskich uczelni:
 Université Catholique de Louvain, www.uclouvain.be;
 Université de Namur (Namur), www.unamur.be;
 Université Saint-Louis (Brussels), www.usaintlouis.be.
Formularz aplikacyjny znajduje się na stronie projektu. Nabór wniosków trwa do 4 stycznia 2016.

RISE i ITN we współpracy z Irlandią
Health Research Board – Trials Methodology Research Networks (HRB – TMRN), platforma
współpracy irlandzkich oraz międzynarodowych szkół wyższych, zaprasza do wspólnego
aplikowania o granty w projektach Marii Skłodowskiej-Curie RISE (Research and Innovative Staff
Exchange) oraz ITN (Initial Training Networks) w obszarze nauk społecznych, humanistycznych
i przyrodniczych.
ITN - Innowacyjne szkolenie naukowców ma na celu wyszkolenie nowego pokolenia kreatywnych,
przedsiębiorczych i innowacyjnych naukowców, ustrukturyzowanie szkoleń doktorantów oraz zwiększenie
możliwości zatrudnienia początkujących naukowców poprzez poprawę perspektyw rozwoju ich kariery.
Projekty trwające do 4 lat są składane przez konsorcjum instytucji. W ramach projektu można organizować
konferencje, szkoły letnie i specjalistyczne kursy. Konkurs na projekty ITN jest aktualnie otwarty, wnioski można
składać do 12 stycznia 2016 r.
RISE - Wymiana pracowników zajmujących się badaniami i innowacjami (naukowcy, w tym doktoranci oraz
kadra zarządzająca, administracyjna i techniczna). Maksymalnie 4-letni projekt badawczy i innowacyjny,
realizowany przez konsorcjum składające się z co najmniej 3 instytucji z 3 różnych krajów (w tym minimum
2 kraje członkowskie UE lub stowarzyszone H2020) jest oparty na oddelegowywaniu pracowników na okres od
1 do 12 miesięcy do członków konsorcjum. Realizacja projektu, oprócz działań badawczych i innowacyjnych,
powinna obejmować także organizację szkoleń i konferencji. Konkurs na projekty RISE będzie otwarty 8
grudnia br. Wnioski będzie można składać do 28 kwietnia 2016 r.
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ERC CONSOLIDATOR GRANT
Do 2 lutego 2016 r. trwa nabór wniosków w ramach konkursu Consolidator Grant, którego celem jest
udzielenie wsparcia wybitnym naukowcom. Konkurs adresowany jest do osób, które uzyskały swój
pierwszy stopień doktora od 7 do 12 lat temu. Kierownik zgłaszanego projektu musi być autorem kilku
publikacji w międzynarodowych czasopismach naukowych bez udziału swojego promotora.
Kierownik projektu musi także posiadać inne publikacje, wystąpienia na konferencjach, patenty
i nagrody naukowe. Na cały czas trwania projektu można uzyskać maksymalnie 2 000 000 euro.
W niektórych przypadkach możliwe jest uzyskanie dodatkowych 750 000 euro. Zgłaszany projekt
może trwać do pięciu lat.
Call nr ERC-2016-COG

NIE PRZEGAP TERMINU
Stypendium od StudyPortal
30-11-2015; 30-06-2015
StudyPortals we współpracy z ISIC (International Student Identity Card) oraz British Council IELTS
organizuje konkurs dla osób, które planują rozpoczęcie studiów za granicą i w ciągu ostatnich
dwóch lat zdały językowy egzamin IELTS. Mogą w nim wziąć udział wyłącznie kandydaci planujący
podjęcie studiów stacjonarnych (licencjackich, magisterskich lub doktoranckich) za granicą
w okresie od 1 stycznia do 30 kwietnia 2016 r. lub od 1 sierpnia do 31 października 2016 r. Nagroda
wynosi do 10 tys. funtów brytyjskich. W przypadku, gdy czesne jest niższe od wygranej kwoty,
pozostałe fundusze mogą zostać przeznaczone na koszty utrzymania przez okres nie dłuższy niż
52 tygodnie od momentu zapisu/rejestracji na studia.
Więcej informacji na stronie: eurodesk.pl
Europejska noc naukowców
13-01-2015
Ruszają przygotowania do przyszłorocznej edycji europejskiego święta nauki. Instytucje i organizacje,
które chciałyby przygotować inicjatywy popularyzujące wiedzę, mogą starać się o granty Komisji
Europejskiej. Noc Naukowców organizowana jest corocznie w ostatni piątek września. Celem
przedsięwzięcia jest przybliżenie obywatelom Europy pracy badaczy, zwiększenie świadomości
znaczenia badań i innowacji oraz zachęcenie młodych ludzi do wybierania karier naukowych.
Więcej informacji na stronie: eurodesk.pl
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