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Fot. Andrzej Obiała

Erasmus – trwa nabór na praktyki dla studentów

Przypominamy

o

trwającym

naborze

na

praktykę

w

roku

akademickim

2014/2015.

Zgłoszenia będą przyjmowane do 30 maja. Student zainteresowany udziałem w rekrutacji na
studia i praktykę zobowiązany jest złożyć w BIURZE WSPÓŁPRACY MIĘDZYNARODOWEJ
następujące dokumenty:



formularz zgłoszeniowy (dostępny w wersji online w zakładce Dla studentów),



zaświadczenie o średniej z toku studiów (wystawia dziekanat)



potwierdzenie

znajomości

języka

(certyfikat,

zaświadczenie

ze

szkoły

językowej,

lektoratu,itp.)


list motywacyjny

Przypominamy, że praktyka powinna być związana z dziedziną studiów. Przy wyborze miejsca do
odbycia praktyki zachęcamy do zapoznania się z bazą praktyk BWM:
zakładka Biuro -> Praktyki i staże
oraz z bazą praktyk na stronie www.erasmus.org.pl.

Termin przyjmowania
zgłoszeń:

UWAGA! PRZY WYBORZE MIEJSCA DO ODBYCIA PRAKTYKI ZACHĘCAMY DO ZAPOZNANIA
SIĘ Z BAZĄ PRAKTYK BWM: ZAKŁADKA BIURO->PRAKTYKI I STAŻE ORAZ Z BAZĄ PRAKTYK

30 maja

NA POLSKIEJ STRONIE PROGRAMU ERASMUS:

ZAPRASZAMY!
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Rozwój Polskich Uczelni - ruszył nabór wniosków
Fundusz Stypendialny i Szkoleniowy ogłasza otwarcie naboru dla wniosków składanych w ramach
Rozwoju Polskich Uczelni – jedno- lub wielostronnych projektów mających na celu opracowanie
programów nauczania i rozwój zdolności instytucjonalnych polskich uczelni wyższych.
Nabór jest otwarty dla wszystkich dyscyplin akademickich; możliwe jest również dofinansowanie
projektów interdyscyplinarnych łączących różne obszary wiedzy. Działania realizowane w ramach
poszczególnych projektów powinny prowadzić do:


rozwoju programów studiów w języku angielskim (wykładowym);



rozwoju wspólnych programów studiów (na poziomie licencjackim, magisterskim lub
doktoranckim), prowadzących do uzyskania podwójnego dyplomu;



rozwoju nowych, innowacyjnych programów studiów, odpowiadającym nowym potrzebom
i wyzwaniom pojawiającym się na poziomie krajowym lub europejskim;



przygotowania nowych kursów, modułów, specjalizacji, programów studiów;



utworzenia dwustopniowych programów studiów w oparciu o efekty kształcenia, z ECTS jako
systemem transferu i akumulacji punktów;



rozwoju kultury jakości, w tym wewnętrznych systemów zapewniania jakości;



rozwoju programów studiów we współpracy z sektorem prywatnym.

Projekty mogą uwzględniać:


międzynarodową mobilność pomiędzy partnerami;



przygotowanie programów nauczania;



organizację spotkań, seminariów, warsztatów;



analizę potrzeb;



opracowanie polityki i strategii;



rozwój narzędzi dydaktycznych, metod, materiałów.

Priorytetowo będą traktowane projekty związane z tematyką środowisko i zmiany klimatyczne.
Wszystkie dyscypliny naukowe odnoszące się do tej tematyki będą kwalifikowane do wsparcia,
w tym projekty interdyscyplinarne.
Nabór wniosków trwa do: 27 maja 2014
Szczegóły: fss.org.pl
W razie pytań, prosimy o kontakt z Biurem Współpracy Międzynarodowej.
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Stypendia Fundacji Lanckorońskich – Polska Akademia
Umiejętności
Polska Akademia Umiejętności, dysponująca pulą stypendialną Fundacji Lanckorońskich
oraz Fundacji z Brzezia Lanckorońskich ogłasza konkurs na granty badawcze dla humanistów
– archeologów śródziemnomorskich, historyków, historyków sztuki, filologów klasycznych
oraz historyków filozofii (tematyka badań nie powinna w zasadzie wykraczać poza rok 1939
i tylko w wyjątkowych przypadkach może sięgać roku 1989.)
Stypendia zostaną przyznane na okres 1-3 miesięcy. Ze względu na dużą liczbę wniosków jest
to zwykle jeden miesiąc. Stypendyści sami wybierają jednostkę badawczą w Rzymie,
Londynie lub Wiedniu (Fundacja zapewnia zakwaterowanie z Rzymie, a w Wiedniu ułatwia
znalezienie noclegów). Stypendysta może ubiegać się o stypendium na inne zadanie
badawcze po upływie dwóch lat.
Stypendia są przyznawane w trybie konkursowym przez Komisję, w skład której wchodzą
dwaj członkowie PAU, przedstawiciele pięciu Uniwersytetów delegowani przez ich Rektorów
(UJ, UW, UAM, UMK, UWr.) i sekretarz Komisji powoływany przez PAU.
Wnioski należy adresować do Sekretarza Generalnego PAU (ul. Sławkowska 17, 31-016
Kraków). Formularz zgłoszeniowy jest dostępny w Biurze Współpracy Międzynarodowej.
Wnioski zostaną rozpatrzone w drugiej połowie czerwca.
Termin przesyłania wniosków: 15 maja 2014.
Więcej informacji: www.pau.krakow.pl
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SKILLS PRAXIS – nowy program
Fundacji na Rzecz Nauki Polskiej
Celem programu jest umożliwienie jego uczestnikom podniesienia kwalifikacji z zakresu zarządzania
badaniami naukowymi, zarządzania zespołami naukowymi, współpracy interdyscyplinarnej,
komercjalizacji

wyników

badań

oraz

przedsiębiorczości

w

ramach

stażu

odbywanego

w zagranicznej jednostce naukowej lub firmie.
ADRESACI:


pracownicy naukowi reprezentujący wszystkie dziedziny nauki, zamieszkali w Polsce
i zatrudnieni na umowę o pracę w jednostce naukowej posiadającej siedzibę na terenie RP,



doktoranci z polskich jednostek naukowych, zamieszkali w Polsce,



absolwenci studiów doktoranckich do 12 miesięcy od uzyskania stopnia doktora.

Program oferuje możliwość odbycia stażu w zagranicznej uczelni lub firmie w okresie trwającym od
1 do 6 miesięcy. W tym czasie Stażysta otrzymuje:
1. ryczałt na koszty utrzymania (w wysokości zależnej od kraju, w którym odbywany jest staż,
kwotą bazową jest 1 555 EUR miesięcznie);
2. miesięczny dodatek podróżny – 600 EUR na każde pełne 30 dni pobytu;
3. refundację wydatków (tylko w przypadku jednostki naukowej), na pokrycie opłat związanych z
zapewnieniem stanowiska pracy (tzw. bench fee), do 650 EUR miesięcznie.
Staż może odbywać się także w krajach spoza UE, np. USA.
Termin składania zgłoszeń: 30 czerwca
Więcej informacji: fnp.org.pl/oferta/skills-praxis/

Fundacja na Rzecz Nauki Polskiej
ul. Grażyny 11
02-548 Warszawa
fnp@fnp.org.pl
Strona 5

Newsletter BWM ● Numer 4/2014, ● www.bwm.ukw.edu.pl●bwm@ukw.edu.pl (052) 34 19 108

GFPS – wakacyjny kurs językowy TANDEM

Kurs

przeznaczony

znajomość

jest

języka

dla

studentów

niemieckiego

i

posiadających
pragnących

podstawową
ją

pogłębić.

O uczestnictwo w kursie nie mogą ubiegać się studenci germanistyki,
lingwistyki stosowanej z językiem niemieckim, kolegiów języka niemieckiego
itp.
Forma kursu jest wyjątkowa – jedną połowę uczestników stanowią Polacy
uczący się niemieckiego, natomiast drugą – Niemcy uczący się polskiego.

Termin przyjmowania
zgłoszeń:

30.04.2014
Tegoroczny TANDEM
odbywa się w terminie:
26 lipca – 24 sierpnia

Pierwsze 2 tygodnie wszyscy uczestnicy spędzają w Polsce, drugie
2 tygodnie – w Niemczech. W tym roku kurs odbędzie w Gohrau (SachsenAnhalt) i w Rogalinku (województwo wielkopolskie). Poza zajęciami, dla
uczestników przygotowany zostanie bogaty program kulturalny (m.in.
wycieczki, warsztaty i imprezy integracyjne).
GFPS pokrywa następujące koszty:
- uczestnictwa w kursie,
- wyżywienia,
- zakwaterowania,
- pełnego programu kulturalnego,
- transferu z Polski do Niemiec.
Formularz zgłoszeniowy oraz lista wymaganych dokumentów dostępne są
na stronie: gfps.pl/pl/projekty/tandem
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GFPS Polska
Komisja Kwalifikacyjna
Skrytka Pocztowa 34
00-950 Warszawa

EURIAS – Senior & Junior Fellowships Programme
EURIAS Fellowship Programme

jest międzynarodowym programem mobilności naukowców,

w ramach którego oferuje się 10-cio miesięczne pobyty badawcze w jednym z 12 instytutów,
uczestniczących w programie (LISTA), m.in. : Collegium Helveticum (Szwajcaria), Collegium de Lyon
czy Wissenschaftscolleg zu Berlin.
EURIAS wspiera wyróżniających się, samodzielnych badaczy. Stypendia oferowane są głównie
badaczom dyscyplin takich jak nauki humanistyczne i nauki społeczne, jednak istnieje możliwość
uzyskania stypendium również przez przedstawicieli nauk ścisłych, pod warunkiem że proponowany
przez nich projekt badawczy nie wymaga laboratorium badawczego i temat badań nawiązuje do
nauk społecznych lub humanistycznych.
Oferta stypendium jest skierowana zarówno do młodszych badaczy (Junior – 22 stypendia),
będących na początku swojej kariery naukowej jak również dla doświadczonych naukowców (Senior
– 22 stypendia) przy jednoczesnym braku ograniczeń wiekowych.
Każdy z kandydatów jest zobowiązany:


Junior: posiadać stopień doktora i wykazać min. 2-letnie doświadczenie w pracy badawczej,



Senior: wykazać min.10-letnie doświadczenie w pracy badawczej po uzyskaniu stopnia
doktora.

Stypendium EURIAS obejmuje:


świadczenie pieniężne w wysokości:
Junior: 26 tys. EUR, Senior: 38 tys. EUR,



podstawowe ubezpieczenie społeczne,



zakwaterowanie,



środki na prowadzenie badań,



koszty podróży.

Termin przesyłania zgłoszeń: 5 czerwca.
Szczegóły: www.2015-2016.eurias-fp.eu/home
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Program EPRIE
Program EPRIE – Exchange Program for Regional Integration in East Asia and Europe skierowany jest
do:


uczestników studiów magisterskich i doktoranckich,



w wieku 20-30 lat,



narodowości polskiej, niemieckiej, francuskiej, japońskiej, chińskiej i koreańskiej,



którzy biegle władają językiem angielskim oraz:



interesują się zagadnieniami polityki zagranicznej i współpracy międzyregionalnej.

Tegoroczna edycja programu EPRIE (seminaria, wykłady, spotkania, wycieczki): „Concept of Nations”
odbędzie: się w dniach 20 czerwca - 2 lipca 2014 r. w Warszawie, Berlinie/Halle i Strasburgu.
Koszty związane z zakwaterowaniem, transferem, posiłkami pokrywa organizator. Koszty podróży na
konferencję w Warszawie i powrotną podróż z Strasbourga pokrywa uczestnik.
Wniosek aplikacyjny należy wysłać do 17 kwietnia 2014 r. na adres rita.zobel@eprie.net i do
wiadomości tokio.amb.sekretariat@msz.gov.pl.
Nadesłane kompletne aplikacje zostaną ocenione przez organizatorów programu. Trzy elementy:
motywacja, wykształcenie i narodowość będę brane pod uwagę w procesie oceny wniosków.
Wyniki będą znane do końca kwietnia 2014 r.

Więcej informacji:
eprie.net/ziel/
Termin składania wniosków:
17 kwietnia 2014
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Wizyta studyjna w Estonii dla studentów dziennikarstwa
Ministerstwo Spraw Zagranicznych Estonii zaprasza studentów dziennikarstwa na wizytę
studyjną pod nazwą „100 FRIENDS”, zorganizowaną na cześć zbliżającego się 100-lecia
niepodległości tego kraju (2018).
Wizyta, zorganizowana dla 25 osób, które interesują się dziennikarstwem lub są studentami
ostatniego roku lub absolwentami kierunku dziennikarstwo, odbędzie się w dniach 3-10
sierpnia 2014.
Wymagania:


wiek 20-30 lat,



dobra znajomość języka angielskiego,



umiejętność pracy w multikulturowym środowisku.

UWAGA!
Termin przyjmowania
zgłoszeń:
18 kwietnia

Organizator zapewnia:


zwrot kosztów podróży,



zakwaterowanie I wyżywienie.

Terminy:
CV w formacie Europass oraz list motywacyjny należy wysłać do dnia 18 kwietnia na adres:
mihkel.metsa@mfa.ee. Rozmowy kwalifikacyjne zostaną przeprowadzone jeszcze w kwietniu.
W bieżącym roku zgłoszenia są przyjmowane z następujących krajów: Kanada, Chiny,
Czechy, Dania, Finlandia, Francja, Niemcy, Grecja, Hungary, Indie, Izrael, Włochy, Japonia,
Łotwa, Litwa, Holandia, Norwegia, Polska, Portugalia, Rosja, Hiszpania, Szwecja, Turcja, Wielka
Brytania i USA.
W celu uzyskania informacji na temat swojego zgłoszenia, należy zwrócić się do Ambasady
Estonii: estemb.pl.
Dodatkowe informacje: adosek@mfa.ee
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Wiadomości

Wizyta gości z Uniwersytetu Viadrina we Frankfurcie oraz ze Staffordshire
University (UK)
W pierwszej połowie kwietnia gościliśmy dwie delegacje: Ewę Bagłajewską-Miglus i Natalię
Majchrzak z Uniwersytetu Viadrina we Frankfurcie oraz Leslie Rollason i Adama Halla ze
Staffordshire University. Przedstawiciele powyższych uczelni spotkali się z Prorektorem ds. Nauki
i Współpracy z Zagranicą oraz z pracownikami UKW. Goście z Wielkiej Brytanii uczestniczyli
również w odbywającym się 8 kwietnia święcie Uczelni. Wszystkim pracownikom UKW, którzy
wzięli udział w spotkaniach z naszymi gośćmi, serdecznie dziękujemy.

Nowe możliwości finansowania badań w Programie Ramowym HORIZON 2020 –
spotkanie na UKW
24 marca w auli Biblioteki UKW odbyło się spotkanie dla pracowników naukowych poświęcone
nowym możliwościom finansowania badań w nowym programie ramowym UE. Spotkanie
poprowadziły Renata Downar-Zapolska i Magdalena Lewandowska z RPK przy Politechnice
Gdańskiej. Prezentacje ze spotkania są dostępne na stronie Biura Współpracy
Międzynarodowej (zakładka: Punkt Kontaktowy – Spotkania).

Podpis do obrazu/grafiki.
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HORYZONT 2020

– wydarzenia

23/04/2014 Warszawa – Europejska Rada ds. Badań Naukowych, Instytut Maszyn
Matematycznych
Więcej informacji: kpk.gov.pl
24/04/2014 Poznań – Zarządzanie projektami międzynarodowymi w programach
ramowych – dwudniowe warsztaty
Więcej informacji: rpk.ppnt.poznan.pl
25/04/2014 Wrocław – Umowy jako narzędzie zabezpieczania praw własności
Intelektualnej w projektach badawczych programu HORYZONT 2020
Więcej informacji: kpk.gov.pl
05/05/2014 Poznań –Warsztaty „Participant portal – nowe funkcji i możliwości”
Więcej informacji: rpk.wroclaw.pl/szkolenia.html

NIE PRZEGAP TERMINU
23-04-2014
AEGEE – Europejskie Forum Młodzieży
AEGEE (Europejskie Forum Młodzieży) jest stowarzyszeniem studenckim. Promuje ideę
zjednoczonej Europy, współpracy, komunikacji i integracji. Działa na rzecz otwartego
i tolerancyjnego społeczeństwa przyszłości. AEGEE jest organizacją pozarządową,
niezależną politycznie, działającą na zasadach wolontariatu, zrzeszająca studentów
różnych dyscyplin. Działa na rzecz pokoju i stabilizacji, edukacji, aktywnego
obywatelstwa i wymiany kulturalnej. Funkcjonuje w 232 ośrodkach uniwersyteckich w 43
europejskich państwach.
Więcej informacji na stronie: eurodesk.pl
30-04-2014
Granzgänger – studium Fundacji Roberta Boscha
Dofinansowanie dla osób mówiących biegle po niemiecku na badania w krajach
Europy Środkowo-Wschodniej
Więcej informacji na stronie: eurodesk.pl
30-04-2014
Praktyki w Europejskim Trybunale Sprawiedliwości
Trybunał Sprawiedliwości każdego roku oferuje ograniczoną liczbę praktyk. Praktyki
dzielą się na płatne, odbywane w ogólnych działach instytucji, oraz niepłatne,
odbywane w gabinetach Członków Trybunału. Celem praktyk jest zapoznanie
praktykantów z działalnością Trybunału oraz wykonanie pracy z na jego
rzecz.
i.
Więcej informacji na stronie: eurodesk.pl
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