Newsletter 12/2017
Biura Współpracy Międzynarodowej UKW

Z okazji Świąt Bożego Narodzenia
wszystkim pracownikom i studentom UKW
składamy najserdeczniejsze życzenia
zdrowych i pogodnych Świąt.
W nadchodzącym 2018 roku
życzymy samych sukcesów, realizacji zamierzeń i planów,
a także wielu wyjazdów na międzynarodowe staże i stypendia.
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Dla umysłów ścisłych
Udział w konkursie Alain Bensoussan Fellowship Programme, którego
organizatorem jest European Research Consortium for Informatics and
Mathematics to szansa dla młodych naukowców po doktoracie na
stypendium w jednym z instytutów ERCIM.
Program umożliwia młodym naukowcom z całego świata pracę w wiodących
europejskich ośrodkach badawczych. Ponadto, stypendium ERCIM pomaga
nawiązać współpracę z ekspertami o międzynarodowej renomie oraz daje
możliwość pogłębiania wiedzy na temat europejskich struktur i sieci
badawczych.
Zgodnie z informacjami organizatorów wnioski mogą składać osoby, które
spełniają następujące warunki:
 uzyskały stopień doktora w ciągu ostatnich ośmiu lat;
 posługują się płynnie językiem angielskim;
 mają uregulowaną kwestię służby wojskowej;
 ukończyły studia doktoranckie przed rozpoczęciem stypendium.
Wnioskodawcy

powinni

prowadzić

badania

zgodne

z

tematyką

zaproponowaną przez ERCIM. Szczegółowy wykaz tematów dostępny jest na
stronie fellowship.ercim.eu/topics.
Stypendysta otrzymuje 1250 euro miesięcznie oraz zwrot kosztów podróży. Mile
widziane jest uczestnictwo w konferencjach naukowych podczas trwania
stypendium. ERCIM pokrywa opłatę konferencyjną, jak i koszty dojazdu.
Pytania dotyczące procesu aplikacyjnego można kierować na adres:
fp-info@ercim.eu.

Zgłoszenia

wysyłane

poprzez

stronę

internetową

fellowship.ercim.eu/application/new przyjmowane są do 30 kwietnia 2018 r.
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Kursy językowe w Walencji
Universitat

Politècnica

de

València

zaprasza

pracowników

naukowo

-dydaktycznych i administracyjnych na kursy językowe. W czerwcu w Walencji
będzie można podszkolić język angielski, hiszpański lub francuski.
Escuela Técnica Superior de Ingeniería Agronómica y del Medio Natural
działająca w ramach politechniki w jednym z największych hiszpańskich miast
co roku organizuje tzw. Staff Training Week dla pracowników uczelni z całej
Europy. Tym razem oferta została poszerzona o kursy językowe oraz IT.
W dniach 11-18 czerwca 2018 równocześnie będą odbywać się kursy:
 Español para Profesionales Universitarios
 English for University Staff
 Français pour le Personnel Universitaire
 IT for University Staff
Osoby aplikujące na kurs angielskiego powinny znać język na poziomie B2.
W przypadku języka hiszpańskiego będą prowadzone kursy na dwóch
poziomach, dla początkujących i średniozaawansowanych kursantów.
Uczestnicy kursu IT (technologie informacyjne) powinni być zaznajomieni
z oprogramowaniem MS Acces i Prezi.
Koszt kursu to 380 euro. Uczestnicy we własnym zakresie pokrywają koszty
podróży, wyżywienia i zakwaterowania.
Pracownicy, którzy otrzymali dofinansowanie w ramach programu Erasmus+ na
rok akad. 2017/18 mogą pokryć koszty pobytu ze środków programu.
Informacji na temat kursów udziela Claudio Benavent, International Officer
ETSIAMN, e-mail: cbenavent@upvnet.upv.es, tel. +34 96 38 79 132.
Szczegóły dostępne są na stronie:
staffmobility.eu/staffweek/16th-stp-valencia-languages-it-training
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Polsko-niemiecka współpraca
Polsko-Niemiecka Fundacja na Rzecz Nauki zaprasza do składania wniosków
w tzw. konkursie uproszczonym. Można zgłaszać projekty we współpracy
polsko-niemieckiej, których budżet nie przekracza 12 tys. euro.
Fundacja wspiera przedsięwzięcia w dziedzinie nauk humanistycznych,
kulturoznawstwa, prawa oraz nauk społecznych i ekonomicznych. Skupia się
w

pierwszej

kolejności

na

tematach

dotyczących

stosunków

polsko

-niemieckich. Jednak aspekty dotyczące innych krajów i kultur mogą stanowić
część finansowanych projektów.
Projekty muszą być realizowane w ramach współpracy pomiędzy polskimi
i niemieckimi partnerami. Dotacja może stanowić najwyżej 70% kosztów
całkowitych projektu. 30% wydatków zbiorowych powinny stanowić środki
własne lub inne źródła finansowania.
W celu złożenia wniosku należy wypełnić formularz, który składa
się z trzech części:
 opis projektu (do wypełnienia w języku polskim albo
niemieckim, ze streszczeniem w obu językach);
 plan finansowy (do wypełnienia w języku polskim albo
niemieckim);
 formularz podpisów.
Dokumenty aplikacyjne oraz instrukcje dostępne są na stronie Fundacji
www.pnfn.pl
Termin składania wniosków upływa 15 stycznia 2018.
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Stypendium Fulbrighta
W ramach konkursu Fulbright Slavic Award możliwe jest zdobycie stypendium,
które umożliwia prowadzenie zajęć ze studentami na jednym z dwóch
uniwersytetów współpracujących z Polsko-Amerykańską Komisją Fulbrighta.
Zgodnie z informacjami organizatorów stypendium przeznaczone jest dla
pracowników zatrudnionych w polskich jednostkach naukowych, którzy
specjalizują się w kulturze i historii Polski oraz Europy Środkowo-Wschodniej.
Realizacja stypendium możliwa jest w:
 University of Washington w Seattle (UW) – prowadzenie zajęć o tematyce
literaturoznawczej, filmoznawczej lub kulturoznawczej, w perspektywie
historycznej, społecznej lub politycznej, skoncentrowane wokół kultury
polskiej (stypendium 6-miesięczne);
 University of Illinois w Chicago (UIC) – prowadzenie zajęć o tematyce
kulturoznawczej,
/medioznawczej

z

obszaru
w

gender

kontekście

studies

Europy

lub

filmoznawczej

Środkowo-Wschodniej

(stypendium 4-miesięczne).
Stypendia są współfinansowane przez Komisję Fulbrighta oraz instytucje
goszczące.

Zapewniają

status

Visiting

Scholar

w

jednej

z amerykańskich instytucji, uprawniający do prowadzenia pracy
dydaktycznej z dostępem do przestrzeni biurowej, zaplecza naukowego
uczelni i bibliotek.

Nabór wniosków na wyjazdy w roku akademickim 2018/19 trwa do 8 stycznia
2018 r. Szczegóły dostępne są na stronie www.fulbright.edu.pl/slavic.
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Stypendia i staże
Doktorat we Florencji

Amgen Scholars

(DLA ABSOLWENTÓW)

(DLA STUDENTÓW)

Trwa nabór na studia doktoranckie

Trwa

z zakresu ekonomii, historii, prawa,

Amgen

nauk

politycznych

umożliwia

Institute

badań

w

społecznych

European

Florencji.

lub

University

Laureaci

konkursu

we

nabór

wniosków

Scholars

ramach

Program,

studentom

na

w

który

prowadzenie

najlepszych

uczelniach

będą

w Europie i Azji. Konkurs adresowany

otrzymywali stypendium w wysokości

jest do studentów chemii, biologii,

1 250 euro miesięcznie. Osoby przyjęte

biotechnologii, bioinżynierii i dziedzin

na studia będą miały także zapewniony

pokrewnych,

ewentualny dodatek dla małżonka,

planują uzyskanie stopnia doktora.

pokrycie

Zasady odbywania staży oraz listę

kosztów

podróży

oraz

którzy

w

przyszłości

ubezpieczenie. Szczegółowe informacje

proponowanych

można znaleźć stronie www.eui.eu.

znaleźć na amgenscholars.com.

Termin składania aplikacji: 31.12.2018

Termin składania aplikacji: 01.02.2017

uczelni

można

Zielone stypendium

Włochy dla humanistów

(DLA STUDENTÓW I DOKTORANTÓW)

(DLA NAUKOWCÓW)

Trwa nabór wniosków w ramach tzw.

Włoska Fundacja Bogliasco zaprasza

zielonych grantów niemieckiej Fundacji

do składania wniosków w ramach

im. Heinricha Bölla. W ramach konkursu

programu

przyznanych

adresowany

zostanie

około

tysiąc

stypendialnego.
jest

do

Konkurs

osób,

które

stypendiów dla osób, które planują

prowadzą badania naukowe związane

podjąć naukę w niemieckich szkołach

z humanistyką i sztuką. Przyznanych

wyższych

zostanie ok. 50 stypendiów na pokrycie

i

interesują się ekologią.

O stypendia mogą ubiegać się osoby

trwającego

z

w

krajów

UE.

Informacje

i

wzory

Study

ok.

30-34

Center

dni

pobytu

Bogliasco

we

dokumentów aplikacyjnych dostępne

Włoszech. Szczegóły dostępne są na

są na stronie boell.de/en

stronie www.bfny.org

Termin składania aplikacji: 15.01.2018

Termin składania aplikacji: 15.01.2018
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Wiadomości
Zabawa andrzejkowa dla zagranicznych studentów
Na naszej uczelni to już

tradycja, że studenci filologii polskiej wraz z Biurem

Współpracy Międzynarodowej UKW przygotowują spotkanie andrzejkowe dla żaków
programu Erasmus+. Impreza zaczęła się od prezentacji multimedialnej połączonej
z nauką polskich słów związanych z andrzejkami. Jak co roku nie zabrakło wróżb
i przepowiedni, przy których wspólnie bawili się polscy i zagraniczni studenci.
Sprawdzano, kto pierwszy wyjdzie za mąż, jak będzie brzmiało imię drugiej połowy
i jak zapowiada się nadchodzący rok.
Andrzejkowe

zabawy

przygotowali

studenci

polonistyki

o

specjalności

glottodydaktycznej, przygotowujący się do zawodu nauczyciela języka polskiego jako
obcego, pod opieką dr hab. Agnieszki Rypel, prof. nadzw., dyrektor Studium
Nauczania Języka Polskiego dla Obcokrajowców UKW.
Fot. Andrzej Obiała
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Wizyta gości z Chmielnickiego Uniwersytetu Narodowego w ramach
programu Erasmus+ mobilność z krajami partnerskimi KA107
W dniach 11 – 15 grudnia dr Serhii Matiukh, prof. nadzw. Prorektor ds. Edukacji i Spraw
Dydaktycznych oraz prof. dr hab. Igor Zhurba, Kierownik Katedry Informacji
i

Stosunków

Międzynarodowych

Chmielnickiego

Uniwersytetu

Narodowego

na Ukrainie gościli na UKW w ramach programu Erasmus+ mobilność z krajami
partnerskimi KA107.
Dr Serhii Matiukh, prof. nadzw. w ramach stypendium STT odbył job shadownig
w Dziale Dydaktyki, Studium Praktyk UKW, Biurze Karier oraz u Prorektora ds. Rozwoju
i Współpracy dr hab. inż. Marka Macko, prof. nadzw. Natomiast prof. dr hab. Igor
Zhurba podczas pobytu w ramach STA przeprowadził wykłady w Instytucie geografii
UKW nt. rozwoju turystyki na Podolu.
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Świąteczne spotkanie ze studentami Erasmusa
Jak co roku św. Mikołaj nie zapomniał o żakach z zagranicy. Na zaproszenie Biura
Współpracy Międzynarodowej w stołówce studenckiej „U Niny” przy wspólnym
wigilijnym stole spotkali się studenci Erasmusa, instytutowi koordynatorzy programu
Erasmus+

oraz

członkowie

organizacji

studenckiej

ESN.

Oprawę

muzyczną

przygotowali studenci edukacji artystycznej w dziedzinie sztuki muzycznej.
Dr hab. inż. Marek Macko, prof. nadzw. Prorektor ds. Rozwoju i Współpracy oraz
dr hab. Benedykt Odya, prof. nadzw. Prorektor ds. Studenckich i Jakości Kształcenia
życzyli studentom wielu sukcesów w nadchodzącym roku oraz samych miłych
wspomnień z pobytu w Bydgoszczy.
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NIE PRZEGAP TERMINU

Wielka grecka przygoda
10-01-2018
Centrum Współpracy Młodzieży w Gdyni oraz Orfeas Organization poszukują
wolontariuszy lubiących pracę z dziećmi na półroczny wolontariat do Xylokastro
w Grecji. Do codziennych zadań uczestników będzie należała m.in. opieka nad
dziećmi, pomoc w realizacji ich codziennych czynności oraz wspólna zabawa
i dbałość o czystość pomieszczeń przedszkola. Wolontariusz będzie pomagać
w prowadzeniu warsztatów artystycznych, zajęć plastycznych, będzie brać udział
w wycieczkach, a także zajmie się animacją czasu wolnego swoich podopiecznych.
Projekt rozpoczyna się w lutym 2018 roku i jest finansowany ze środków programu
Erasmus+. Organizatorzy zapewniają wolontariuszom zakwaterowanie, wyżywienie,
kieszonkowe oraz zwrot kosztów podróży. Do udziału mogą zgłaszać się osoby
w wieku 18-30 lat. Zgłoszenia zawierające CV i list motywacyjny należy wysyłać na
adres: marta.otrebska@cwm.org.pl.

Więcej informacji na stronie eurodesk.pl oraz cwm.org.pl
Na tropie historii
01-04-2017
Bułgarskie Stowarzyszenie Archeologiczne zaprasza studentów i młodych badaczy na
wakacyjne wyjazdy do Widynia nad Dunajem. Prace archeologiczne prowadzone są
na terenie dawnej prowincji Mezji, gdzie stacjonowały kiedyś rzymskie legiony.
W ramach wakacyjnego workcampu CONBUSTICA przewidziane są ciekawe wykłady
i badania laboratoryjne.
Minimalny czas wyjazdu to 15 dni, koszt udziału w projekcie to ok. 850 euro. Wpisowe
pokrywa m.in. koszt zakwaterowania, wyżywienia, biletów wstępu do muzeów
i materiałów do nauki. Wolontariusze muszą dobrze znać język angielski.
Więcej informacji na stronie eurodesk.pl oraz na archaeology.archbg.net
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