Newsletter 3/2014
Biura Współpracy Międzynarodowej UKW
Drodzy Subskrybenci,
W tym miesiącu organizujemy
na naszej uczelni aż 2 spotkania
informacyjne – szczegóły
w newsletterze.
Serdecznie zapraszamy!

Na zdjęciu: studenci programu
Erasmus
Fot. Andrzej Obiała
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Erasmus – powitanie studentów zagranicznych
Biuro Współpracy Międzynarodowej UKW powitało nową grupę studentów zagranicznych, którzy
przyjechali na naszą uczelnię w ramach programu Erasmus. Studenci uczestniczyli m.in.
w spotkaniu z Prezydentem Bydgoszczy, warsztatach lepienia pierogów, zwiedzaniu miasta oraz
kursie języka polskiego.
W bieżącym semestrze gościmy studentów z Turcji, Słowacji i Chorwacji. Większość z nich
wybrało psychologię. Młodzi ludzie zamieszkali w DS. nr. 1. Bydgoszcz spodobała im się „od
pierwszego wejrzenia”.

Erasmus – spotkanie informacyjne dla studentów
Przypominamy, że spotkanie informacyjne dla studentów UKW odbędzie się:
17 MARCA (środa)
14.00-15.30
w Auli na I piętrze Biblioteki Głównej UKW.


zmiany, które wprowadza program Erasmus + 2014-2020,



nowe stawki stypendialne,



nowe uczelnie partnerskie
Zapraszamy!
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Nowe możliwości finansowania badań
w Programie Ramowym HORYZONT 2020 –
spotkanie dla pracowników UKW
Punkt Kontaktowy ds. Programu Ramowego UE HORYZONT 2020 serdecznie zaprasza pracowników
naukowych UKW, doktorantów oraz wszystkie osoby zainteresowane na zbliżające się spotkanie
informacyjne.
Rejestracja online - do 20 marca na stronie: bwm.ukw.edu.pl.

bwm.ukw.edu.pl

Data

24 marca 2014 (poniedziałek)

Miejsce

Biblioteka UKW, Aula I piętro, ul. Karola Szymanowskiego 3

W godzinach

11:00– 14:30
AGENDA

11.00 – 11.15

11.15 – 12.00

12.00 – 12.45

Rejestracja uczestników
- Powitanie uczestników
- Program Ramowy UE - HORYZONT 2020 - informacje o programie
- Excellent Science – prezentacja filaru oraz nowych konkursów
- Science with and for Society – prezentacja działania oraz nowych konkursów
Renata Downar-Zapolska, RPK ds. 7. PR UE, Politechnika Gdańska
- Program HORYZONT 2020 – formalne zasady uczestnictwa, procedura składania wniosków
Za pomocą Portalu Uczestnika,
- Industrial Leadership – prezentacja filaru oraz nowych konkursów
- Spreading excellence and widening participation –
prezentacja działań: ERA Chairs, Teaming oraz Twinning,
Magdalena Urbanowicz, RPK ds. 7. PR UE, Politechnika Gdańska

12.45 – 13.00

Przerwa
- Societal Challenges - prezentacja filaru oraz nowych konkursów

13.00 – 13.30
Renata Downar-Zapolska, RPK ds. 7. PR UE, Politechnika Gdańska
13.30 – 14.30
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Humanity in Action – dodatkowe miejsca dla
aktywistów/liderów z Polski
Wyjątkowo

duże

zainteresowanie

grantami

Humanity

in

Action/Międzynarodowej Akademii Praw Człowieka i Aktywności
Obywatelskiej sprawiło, że postanowiono przedłużyć rekrutację.
(informacja: Newsletter 1/2014)
W związku z tym wyjątkowo w tym roku w Akademii będzie mogło
uczestniczyć

dodatkowych

5

osób

z

Polski

i

dołączyć

do

międzynarodowej sieci aktywistów/liderów Humanity in Action.
W dodatkowym naborze zgłoszenia będą przyjmowane najpóźniej
do 23 marca do godz. 23:59.
Informacje dot. Programu i formularz aplikacyjny znajdują się na stronie
internetowej HiA:

humanityinaction.org/
UWAGA: Osoby, które nadesłały swoje aplikacje w pierwszym terminie,
proszone są o nieprzysyłanie nowych. Zgłoszenia są rozpatrywane
i będę brane pod uwagę priorytetowo.
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Polsko-Amerykańska Komisja Fulbrighta – spotkania
informacyjne
Informujemy, że w najbliższym tygodniu, w siedzibie Polsko-Amerykańskiej Komisji Fulbrighta
(Warszawa) odbędą się trzy spotkania informacyjne:



poniedziałek, 10 marca o godz. 15:00
- spotkanie z tegorocznym amerykańskim stypendystą Fulbrighta, panem Michałem
Wilczewskim, który aktualnie robi doktorat na University of Illinois w Chicago. Po sesji
informacyjnej doradcy edukacyjni Komisji Fulbrighta udzielą indywidualnych konsultacji m.in.
na temat skutecznego aplikowania na amerykańskie uczelnie oraz możliwości finansowania
studiów II i III stopnia.



środa, 12 marca 2014 r., o godz. 16:00
- spotkanie informacyjne dotyczące Junior Advanced Research Award. Doradcy edukacyjni
Komisji Fulbrighta przestawią ofertę Komisji, zalety programu, jak również opowiedzą
o procesie aplikacyjnym.



czwartek, 13 marca 2014 r., o godz. 16:00
- spotkanie informacyjne dotyczące Senior Advanced Research Award. Doradcy edukacyjni
Komisji Fulbrighta przestawią ofertę Komisji, zalety programu, jak również opowiedzą
o procesie aplikacyjnym.
Serdecznie zapraszamy do uczestniczenia w powyższych spotkaniach.

fulbright.edu.pl
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Międzynarodowy Fundusz Wyszehradzki – nowe
konkursy
Visegrad Strategic Conferences – nowy program grantowy Funduszu Wyszehradzkiego
W ramach programu można ubiegać się o sfinansowanie konferencji i podobnych przedsięwzięć
o znaczeniu strategicznym dla regionu V4. Wnioskodawcy powinni posiadać doświadczenie
w realizacji grantów wyszehradzkich oraz celnie wykazać strategiczne znaczenie projektu. Zaleca się
by przed wysłaniem aplikacji skonsultować się z przedstawicielami Funduszu. Strategiczna tematyka
konferencji: polityka zagraniczna, demokratyzacja, bezpieczeństwo, ekonomia, prawa człowieka,
transformacja ustrojowa, regionalna współpraca. Wkład własny nie jest wymagany. Nie wymaga się
również pisemnie potwierdzonego udziału partnerów zagranicznych.
Termin składania zgłoszeń: 15 kwietnia

„My vision of Visegrad cooperation” – konkurs na esej
Międzynarodowy Fundusz Wyszehradzki we współpracy z Ambasadą Węgier, Ministerstwem Spraw
Zagranicznych Słowacji oraz Biurem Współpracy Międzynarodowej Uniwersytetu Ekonomicznego
w Bratysławie ogłosiło konkurs na esej na powyższy temat. Praca powinna zawierać min. 14.400
znaków i powinna być napisana w języku angielskim. Studenci i doktoranci będą oceniani
w osobnych kategoriach. Wśród nagród: miesięczny staż wyszehradzki dof. kwotą 700 EUR,
dwutygodniowy staż (300 EUR) oraz nagrody książkowe.
Termin składania zgłoszeń: 30 kwietnia
Uwaga: Wnioskodawcom małych, standardowych i strategicznych grantów wyszehradzkich
zalecamy zapoznać się

z wprowadzonymi

w nowym roku

zmianami

dotyczącymi

kwot

dofinansowania, limitów na transakcje gotówkowe, kosztów pośrednich oraz wymaganych
dokumentów.

International Visegrad Fund
visegradfund.org
Kralovske Udolie 8
811-02 Bratysława
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PISM – konkurs na artykuł naukowy

Polski Instytut Spraw Międzynarodowych (PISM) ogłasza konkurs na artykuł
naukowy do czasopisma The Polish Quarterly of International Affairs.
Konkurs ten umożliwi studentom studiów magisterskich lub doktoranckich

Termin przyjmowania
zgłoszeń:

30.03.2014

zaprezentowanie wyników swoich prac badawczych. Najlepszy artykuł
zostanie opublikowany, a jego autor będzie miał możliwość odbycia stażu
w PISM.
Preferowana

tematyka

prac

to:

Unia

Europejska,

bezpieczeństwo

międzynarodowe, Europa Środkowo-Wschodnia, Bliski Wschód, Afryka

Artykuły należy
wysyłać na poniższy
adres:
wyrwich@pism.pl

Północna, kontrola zbrojeń i problem broni masowego rażenia na świecie.
Inne tematy są również dopuszczalne.
Wymagania:


artykuł powinien być napisany w języku angielskim, a jego objętość
nie może przekraczać 1500 słów (włączając w to przypisy),



artykuł musi być sporządzony samodzielnie,



żadna z części artykułu nie może być wcześniej publikowana,



autorami

tekstu

mogą

być

wyłącznie

studenci

Polski Instytut Spraw
Międzynarodowych
jest czołowym
środkowoeuropejskim
think-tankiem
zajmującym się
polityką zagraniczną,
integracją europejską,
bezpieczeństwem oraz
stosunkami
gospodarczymi.

studiów

magisterskich lub doktoranckich. Dopuszczalne jest współautorstwo
tekstów.
Przesłana aplikacja powinna składać się z trzech plików PDF. Jeden z nich
powinien zawierać artykuł naukowy, zaczynający się na drugiej stronie
oraz deklaracje o samodzielności pracy . Dane osobowe autora powinny
znajdować się tylko i wyłącznie na deklaracji. Drugi plik powinien zawierać
tylko artykuł naukowy bez deklaracji. W trzecim pliku należy zamieścić CV.
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Oferta stypendialna - Słowacja
The National Scholarship Programme of the Slovak Republic jest programem stypendialnym
ufundowanym przez Ministra Edukacji, Nauki, Badań i Sportu Republiki Słowacji. Ma on na celu
wspieranie mobilności studentów, doktorantów, a także nauczycieli akademickich i badaczy
wszystkich kierunków i dziedzin. W ramach programu istnieją 4 następujące moduły stypendialne:
NSP for Resarchers and Artists & NSP for University Teachers:
Obie powyższe oferty stypendialne przeznaczone są na pobyty badawcze, artystyczne oraz na
prowadzenie wykładów w instytucjach publicznych, prywatnych i państwowych na Słowacji.
Oferta stypendialna obejmuje:


świadczenie pieniężne w wysokości 580-1000 EUR (zależne od stażu badawczego)



koszty związane z zakwaterowaniem, wyżywieniem podczas przebywania na stypendium;

Czas trwania: 1-12 miesięcy
NSP for University Students:
Pobyt studyjny na uczelni słowackiej trwający 1-2 semestry. Kwota dofinansowania to: 350 EUR
miesięcznie + pokrycie kosztów związanych z zakwaterowaniem, wyżywieniem podczas przebywania
na stypendium.
NSP for PhD Students:
Oferta stypendialna skierowana jest do uczestników studiów doktoranckich, którzy chcieliby odbyć
część swoich studiów lub zrealizować projekt badawczy w instytucji badawczej czy naukowej na
Słowacji. Kwota dofinansowania to: 580 EUR miesięcznie + pokrycie kosztów związanych
z zakwaterowaniem, wyżywieniem podczas przebywania na stypendium.
Czas trwania: 1-12 miesięcy
Termin przesyłania zgłoszeń: 30 kwietnia.
Szczegóły: WWW.SCHOLARSHIPS.SK
Stypendyści mogą ubiegać się o pomoc w zakresie znalezienia miejsca zakwaterowania.
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Heidelberg Center for American Studies
Master of Arts in American Studies (MAS) na Uniwersytecie w Heidelbergu to interdyscyplinarny
program magisterski otwarty dla studentów z całego świata, dotyczący szeroko rozumianej wiedzy
na temat Stanów Zjednoczonych Ameryki, w tym zagadnień takich jak historia, polityka, kultura.
MAS to trzysemestralny program realizowany w języku angielskim. Uniwersytet dopuszcza możliwość
zdobycia dyplomu magisterskiego w dwa semestry. Program zawiera wybór kursów z ekonomii,
geografii, historii, prawa, literatury, muzykologii, filozofii, nauk politycznych, studiów religijnych
i socjologii.
Wymagania wobec kandydatów:


dyplom licencjacki lub ukończone 4 lata studiów na kierunkach humanistycznych, prawnych
lub w dziedzinie nauk społecznych;



biegła znajomość języka angielskiego potwierdzona certyfikatem (TOEFL, IELTS, Cambridge
CPE);



bardzo dobre wyniki w nauce i osiągnięcia naukowe współmierne do wieku kandydata.

Termin składania wniosków:
31 marca 2014

Więcej informacji o oferowanym kierunku studiów:
http://www.hca.uni-heidelberg.de/
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L′oréal Polska dla Kobiet i Nauki - XIII edycja konkursu
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Termin BWM
przesyłania
zgłoszeń:
24 stycznia 2014 r.

Wiadomości

Rusza kampania informacyjna dla naukowców
Doradztwo w zakresie zatrudnienia, prawa pracy i tworzenia życiorysu zawodowego ma
zapewnić młodym naukowcom ogólnoeuropejska kampania objazdowa portalu
mobilnych naukowców EURAXESS. Trasa objazdowej prezentacji obejmie 29 miast w 22
krajach Europy. Między 14 a 18 marca autobus EURAXESS odwiedzi Poznań, Warszawę
i Wrocław. W serwisie ofert pracy EURAXESS zarejestrowano już ponad 7,7 tys. organizacji
badawczych. Korzystające z niego państwa, jak i osoby indywidualne, mogą liczyć na
pomoc ponad 530 osób pracujących w ponad 260 ośrodkach obsługi.

Udział Szwajcarii w programach europejskich w najbliższym roku
akademickim
Komisja Europejska opublikowała komunikat w sprawie udziału szwajcarskich instytucji
i naukowców w programie badawczym Horyzont 2020. Szwajcaria ma status kraju
niestowarzyszonego z Horyzontem 2020. Zgodnie z obowiązującymi przepisami będzie
traktowana jak kraj trzeci i nie będzie mogła korzystać z finansowania KE.
Szwajcaria zawiesiła natomiast swój udział w programie Erasmus+.

Ograniczenie wypłacania wynagrodzeń w programie HORYZONT 2020
Większość polskich uczelni wyższych i instytutów PAN stosowało od początku 7PR
regulaminy pozwalające na wypłacanie dodatkowych wynagrodzeń w związku
z realizacją projektów Programów Ramowych. W programie Horyzont 2020 możliwość
wypłacania dodatkowych wynagrodzeń została drastycznie zmniejszona, w praktyce
ograniczając wynagrodzenia w projektach do wysokości wynagrodzenia zasadniczego
(możliwość wypłacania dodatkowego wynagrodzenia ograniczona jest maksymalnie
do kwoty 8000 EUR rocznie, przy czym może ono być stosowane tylko w przypadku
instytucji o charakterze niezarobkowym, w ściśle określonych okolicznościach). Sytuacja
ta będzie wymagała od wielu instytucji wprowadzenia odpowiednich zmian w systemie
wynagradzania, z czym nie można zwlekać, jako że pierwsze konkursy programu
do obrazu/grafiki.
Horyzont 2020 są już otwarte. Na stronie Podpis
Krajowego
Punktu Kontaktowego można
znaleźć szereg dokumentów pomocniczych, które mogą okazać się przydatne przy
wyjaśnianiu i korygowaniu dotychczasowego systemu wypłacania wynagrodzeń
osobom zaangażowanym w realizację projektów europejskich.
kpk.gov.pl
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HORYZONT 2020

– wydarzenia

12/03/2014 Warszawa – Marie Skłodowska Curie RISE – przygotowanie wniosku
Więcej informacji: bob.strony.uw.edu.pl
19/03/2014 Poznań – Strategia pozyskiwania funduszy na badania naukowe
Więcej informacji: rpk.ppnt.poznan.pl
24/03/2014 Bydgoszcz – Nowe możliwości finansowania badań w Programie
Ramowym HORYZONT 2020
Więcej informacji: bwm.ukw.edu.pl
01/04/2014 Poznań – Raport idealny w 7PR - warsztaty
Więcej informacji: rpk.ppnt.poznan.pl

NIE PRZEGAP TERMINU
14-03-2014
Polsko-Węgierskie projekty dla młodzieży
Ministerstwa spraw zagranicznych Polski i Węgier zainaugurowały nowy konkurs na
realizację projektów młodzieżowych przez organizacje z obu krajów. Celem programu
jest m.in. wsparcie współpracy polskich i węgierskich organizacji pozarządowych oraz
aktywizacja kontaktów między młodzieżą z obu krajów.
Więcej informacji na stronie: eurodesk.pl
16-03-2014
Kursy BEST dla studentów uczelni technicznych
Studencka organizacja non-profit BEST (Board of European Students of Technology)
organizuje wydarzenia, dzięki którym studenci mają szansę na obycie się
w międzynarodowym środowisku, nawiązanie kontaktów, udoskonalenie znajomości
języka angielskiego oraz dobrą zabawę. W każdym kursie organizowanym przez BEST
bierze udział 20-30 studentów. Więcej informacji na stronie: eurodesk.pl
25-03-2014
Granty ERC dla początkujących naukowców
Granty dla początkujących naukowców przyznawane przez Europejską Radę ds. Badań
Naukowych (European Research Council – ERC) mają za zadanie wesprzeć naukowców
w realizacji pionierskich badań z różnych dziedzin nauki.
Więcej informacji na stronie: eurodesk.pl
01-04-2014
Pax Christi – wolontariat w Niemczech
Pax Christi to Międzynarodowy Katolicki Ruch dla Pokoju, działający w ponad 20
państwach świata. Celem wolontariatu jest pomoc osobom niepełnosprawnym oraz
działanie na rzecz pojednania polsko-niemieckego.
i.
Więcej informacji na stronie: eurodesk.pl
01-04-2014
Praktyki w Radzie UE
Każdego roku Sekretariat Generalny Rady Unii Europejskiej oferuje praktyki płatne,
praktyki niepłatne oraz praktyki zarezerwowane dla urzędników państwowych.
Więcej informacji na stronie: eurodesk.pl
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