Newsletter 5/2014
Biura Współpracy Międzynarodowej UKW
Po raz kolejny wybraliśmy dla
Państwa najciekawsze aktualne
oferty stypendialne oraz inne
informacje ze świata.
W tym miesiącu szczególnie
zapraszamy pracowników
do aplikowania o wyjazdy
w ramach programu
Erasmus.
Życzymy miłej lektury!
fot. A. Obiała
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Erasmus – nabór na wyjazdy dla pracowników
w roku akademickim 2014/15
Zgłoszenia na wyjazdy pracowników naukowo-dydaktycznych i administracyjnych w celach
dydaktycznych i szkoleniowych będą przyjmowane do 30 czerwca. Aby przystąpić do rekrutacji,
należy dostarczyć do Biura Współpracy Międzynarodowej Formularz zgłoszeniowy oraz teaching
programme/work plan (dostępne na stronie erasmus.ukw.edu.pl).

Oferujemy:

Formularz
zgłoszeniowy należy
wypełnić na stronie
internetowej

- stypendium z budżetu Programu Erasmus
- pobyt dydaktyczny min. 2 dni, maks. 2 miesiące
- szkolenie/job shadowing/wizytę studyjną/

erasmus.ukw.edu.pl,

kurs doszkalający w jednej z europejskich uczelni
partnerskich, placówce badawczej itp.
Zapraszamy do zapoznania się z aktualną prezentacją, w której
znajdziecie

Państwo

informacje

dotyczące

wydrukować oraz
uzyskać podpis
Dziekana/Kierownika
Instytutu

procedury

aplikacyjnej, kryteriów kwalifikacji, stawek stypendialnych, oraz
zasad rozliczania podróży.
http://bwm.ukw.edu.pl/files/20.01.2014.pdf

Termin przyjmowania
zgłoszeń:
30 czerwca
ZAPRASZAMY!
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Zmiany w ustawie o cudzoziemcach
1 maja 2014 weszły w życie nowe przepisy w sprawie cudzoziemców. Wiele przepisów i procedur
dotyczących legalizacji pobytu cudzoziemców zostało uproszczonych. Nowa ustawa przewiduje
nowe rodzaje zezwoleń na pobyt, o jakie cudzoziemiec może wystąpić, a także zmienia zasady ich
uzyskania.
Ustawa wprowadza korzystne przepisy dla cudzoziemców, którzy posiadają polskie pochodzenie,
a także dzieci cudzoziemców, którzy mają w Polsce uregulowaną sytuację prawną. Posiadacze
Karty Polaka, którzy zamierzają osiedlić się w Polsce na stałe, będą mogli ubiegać się o prawo
stałego pobytu.
Procedury i postępowania rozpoczęte przed wejściem w życie nowych przepisów będą
rozpatrywane na wcześniejszych zasadach. Wydawane zezwolenia na pobyt będą natomiast
wydawane zgodnie z nazewnictwem używanym w nowej ustawie. Najważniejsze zmiany dotyczą:
-

pobytu czasowego – m.in. zezwolenie na pobyt czasowy może być odtąd wydawane na
okres 3 lat; wprowadzono ujednolicone zezwolenie na pobyt i pracę, o które wniosek będzie
składał cudzoziemiec; nowe korzystne rozwiązania dla studentów (zezwolenia wydawane na
15 miesięcy) oraz absolwentów polskich uczelni (roczne zezwolenie na pobyt na potrzeby
poszukiwania pracy);

-

pobytu stałego - cudzoziemiec zyskuje możliwość wnioskowania o pobyt bezterminowy
dopiero po kilkuletnim pobycie w Polsce; ustawa wprowadza możliwość uzyskania prawa
stałego pobytu dla osób o polskim pochodzeniu oraz posiadaczy Karty Polaka, którzy będą
chcieli osiedlić się w Polce na stałe; zmiany w przepisach dotyczących możliwości cofnięcia
karty stałego pobytu;

-

inne zmiany – zmiany dotyczące pobytu tolerowanego i humanitarnego; wprowadzenie
konieczności złożenia odcisków palców; możliwość złożenia kolejnego wniosku aż do
ostatniego dnia legalnego pobytu (a nie jak wcześniej: 45 dni przez wygaśnięciem legalizacji)
– podobnie w przypadku wniosku o wizę; zmiany w procedurach dotyczących powrotu
cudzoziemca do Polski.

Pełna informacja o nowej ustawie znajduje się na specjalnie utworzonej stronie:

www.cudzoziemcy.gov.pl
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Europa dla Obywateli – szkolenie w UM Bydgoszczy
Biuro Promocji Miasta i Współpracy z Zagranicą Urzędu Miasta Bydgoszczy zaprasza na
szkolenie

poświęcone

nowej

edycji

Programu

Europa

dla

Obywateli

2014-2020

organizowanym przez Punkt Kontaktowy Europa dla Obywateli w Polsce.
PROGRAM
10.00 – 11.30 ZAŁOŻENIA PROGRAMU EUROPA DLA OBYWATELI
 Kto może uzyskać dofinansowanie?
 Jakie są nowe cele i priorytety na lata 2014-2020 – na jakie
działania można pozyskać granty?
 Terminy i ogólne zasady składania wniosków

Termin: 15 maja
Miejsce:
Urząd Miasta
Bydgoszczy,
Sala Łochowskiego,
ul. Jezuicka 2
Prowadzący:
Aneta Stankowska
Biuro Programu
Europa dla
Obywateli

11.30 – 12.00 PRZERWA
12.00 – 14.00 JAK POPRAWNIE ZŁOŻYĆ APLIKACJĘ I WYPEŁNIĆ FORMULARZ WNIOSKU?
 Zakładanie konta na Portalu użytkownika
 Wypełnienie formularza E-form
 Źródła dofinansowania wkładu własnego
14.00-14.30 PRZERWA
14.30– 15.30 KONSULTACJE POMYSŁÓW NA PROJEKT / WNIOSKÓW APLIKACYNYCH
Indywidualne spotkania z pracownikami Biura Programu Europa dla Obywateli dla osób
zamierzających składać wniosek i zainteresowanych szczegółowymi informacjami dla
naborów 2014.
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Stypendia Rządu włoskiego
Począwszy od roku akademickiego 2014/2015 obywatele polscy będą się ubiegać o przyznanie
stypendiów Rządu włoskiego wraz z obywatelami z krajów tzw. "Puli Europejskiej", dla której
przeznaczonych jest łącznie 135 miesięcy stypendialnych, każdy opiewający na kwotę 700 EUR,
które stanowią dofinansowanie pobytów naukowych i badawczych we Włoszech w instytucjach
publicznych lub działających na prawach publicznych.
Czas trwania stypendium: 3-9 miesięcy
W ramach programu stypendialnego można ubiegać się o stypendium na:


kursy językowe;



kursy językowe dla wykładowców i nauczycieli języka włoskiego;



wyjazdy badawcze;



studia częściowe;



praktyki i staże;



stypendia artystyczne.

Wymagania wobec kandydatów:


obywatelstwo polskie,



wiek – do 35 roku życia,



znajomość języka włoskiego na poziomie B2.

Pierwszym krokiem w ubieganiu się o stypendium jest skontaktowanie się z wybraną przez kandydata
instytucją. W tym celu zaleca się zapoznanie z oficjalną stroną poświęconą studiowaniu we Włoszech
(www.study-in-italy.it).

Procedura

aplikacyjna

jest

opisana

na

stronie

Ministerstwa

Zagranicznych Włoch.
Termin składania zgłoszeń: 28 maja, godz. 12.00

Farnesina
Ministero degli Affari Esteri
esteri.it
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Spraw

Stypendia na studia doktoranckie w Grecji

State Scholarships Foundation oferuje stypendia na studia, badania
naukowe, staże doktorskie i szkolenia specjalistyczne. W tegorocznej edycji
można aplikować o dwa miejsca na stypendia na studia doktoranckie.

Termin przyjmowania
zgłoszeń:

16.06.2014

Stypendia na poziomie postgraduate realizowany jest w połączeniu
z kursem współczesnego języka greckiego. Kurs odbywa się wyłącznie
podczas pierwszego roku stypendium.
Wymagania wobec kandydatów:


obywatelstwo kraju członkowskiego UE, w tym Polski;



wiek do 35 roku życia;



dyplom ukończenia studiów wyższych magisterskich;



bardzo dobra znajomość języka angielskiego – minimum na
poziomie C1;

Dodatkowe kryteria, zwiększające szanse kandydata to znajomość języka
greckiego oraz kontakt i rekomendacja z uczelni lub instytucji naukowej,
czy badawczej.
Stypendysta otrzyma:


miesięczne świadczenie w wysokości 600 euro;



ubezpieczenie zdrowotne;



koszt kursu języka greckiego;



300 euro na koszty druku i wydania pracy doktorskiej;



do 300 euro na pokrycie kosztów związanych z realizacją programu
badawczego.

Stypendium może zostać przedłużone o rok pod warunkiem, że praca
doktorska kandydata jest na ukończeniu oraz dalszy pobyt nie będzie
wiązał się z dodatkowymi kosztami po stronie Fundacji.
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Procedura
rekrutacyjna jest
opisana na stronie:
www.iky.gr

Studia MBA INSEAD
Stypendium zostało ufundowane przez firmę Sisley. Każdego roku jedna osoba może uzyskać
stypendium na pokrycie kosztów studiów MBA w zespole campusów INSEAD – Business School of the
World na całym świecie. INSEAD tworzy 2 klasy studentów rocznie, każda z nich składa się z 500
studentów

reprezentujących

80

różnych

narodowości.

Stypendium

jest

dedykowane

dla

absolwentów z Polski. Stypendium wynosi 25 tys. EUR.
INSEAD nie wyznacza ścisłych kryteriów wobec kandydatów. Szanse mają osoby ambitne, o dużym
potencjale przywódczym i doświadczeniu. Procedura aplikacyjna polega na przesłaniu formularza
online wraz z wymaganymi dokumentami:
- 2 listy rekomendacyjne,
- esej (Jon Description Essay),
- opłata aplikacyjna (250 EUR),
- wyniki egzaminu GMAT/GRE,
- potwierdzenie znajomości języka angielskiego.
Cały pierwszy etap procesu aplikacyjnego odbywa się online, jednak osoby chętne mogą przesłać
swoje dokumenty w wersji papierowej na adres INSEAD. Po wstępnej kwalifikacji, wybrani kandydaci
przejdą rozmowy kwalifikacyjne.

Najbliższy termin zgłoszeń to: 28 maja
Szczegóły: mba.insead.eu
INSEAD
MBA Admissions Office
Boulevard de Constance
77305 Fontainebleau
France
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European Technology Congress
W dniach 12-13 czerwca 2014 r. we Wrocławiu odbędzie się Europejski Kongres
Technologiczny pod hasłem „Through Reindustrialization of Europe to Leadership In Enabling
and Industrial Technologies”. Kongres organizowany we współpracy z Komisją Europejską,
przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju, Polską Izbę Gospodarczą Zaawansowanych
Technologii i Politechnikę Wrocławską, będzie pierwszym tego typu wydarzeniem w Polsce.
W trakcie jego obrad zostaną przedstawione i poddane do dyskusji założenia polityki
reindustrializacji Europy oraz metody i instrumenty ich realizacji, w tym dwa największe
programy Unii Europejskiej finansujące B+R+I: Horizon 2020 i Polityka Spójności 2014-2020.

Kongres będzie doskonałą okazją do:


wymiany informacji i idei,



budowy sieci europejskich powiązań,



pozyskiwaniu partnerów do realizacji wspólnych projektów,



rozszerzenia współpracy.

UWAGA!
Rejestracja
uczestników
prowadzona jest do:
31 maja

W panelach i sesjach problemowych wystąpi ponad 40 wybitnych europejskich ekspertów
i polityków gospodarczych. Roboczym językiem Kongresu będzie język angielski. Ze
szczegółowym programem obrad, przygotowanym przez międzynarodowy komitet pod
kierunkiem prof. Gabriela Creana, wiceprezydenta ds. technologii Francuskiej Komisji Energii
Atomowej i Energii Alternatywnych, można zapoznać się na portalu Kongresu:
www.etcwroclaw.eu
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Wiadomości

Program Teaming of Excellence
Fundacja na rzecz Nauki Polskiej zaprasza osoby zainteresowane udziałem w programie
Teaming of Excellence w ramach Horyzontu 2020 do złożenia planu rozwoju nowej jednostki
naukowej w Polsce. Celem zaproszenia jest wyłonienie przez Fundację (w porozumieniu
z Ministerstwem Nauki i Szkolnictwa Wyższego) kilku wartościowych i najbardziej obiecujących
projektów oraz przygotowanie dla nich wniosków w konkursie Teaming of Excellence
w ramach programu ramowego Horyzont 2020 w terminie 17.09.2014 r.
Plany rozwoju nowych jednostek naukowych należy składać do Fundacji w terminie do 19
maja 2014 r. na adres mailowy: teaming@fnp.org.pl
fnp.org.pl

Szkolenie online z przygotowania wniosków w konkursach MSCA IF i Cofund
Komisja Europejska i Research Executive Agency zapraszają na szkolenie z przygotowania
wniosków na otwarte konkursy w ramach Działań Marii Skłodowskiej-Curie: Individual
Fellowships i Cofund. Szkolenie odbędzie się 10 czerwca, w Brukseli, w godzinach 14.00 – 18.00.
Będzie dostępne na żywo, pod adresem:
http://scic.ec.europa.eu/streaming/index.php?es=2&sessionno=55acf8539596d2562405998098
6aaa78
Transmisja rozpocznie się około godziny 13.45. Nagranie ze szkolenia będzie dostępne on-line
przez rok po jego zakończeniu. Informacja o ogłoszonych konkursach znajduje się
w Participant Portal. Więcej informacji o Działaniach MSCA na stronach KPK.

Zaproszenie do udziału w ankiecie ”HORIZON 2020 – Improving User
Experience”
Zapraszamy do wzięcia udziału w ankiecie internetowej dotyczącej Portalu Uczestnika
w programie HORYZONT 2020. Badanie jest realizowane przez firmę ECORYS w imieniu Komisji
Europejskiej i ma na celu poprawę jakości obsługi, dostępności i użyteczności Portalu
Podpis do obrazu/grafiki.
Uczestnika.
Link do ankiety znajduje się TUTAJ.
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HORYZONT 2020

– wydarzenia

20/05/2014 Warszawa – Elementy dobrego wniosku – konkursy 2015
Więcej informacji: kpk.gov.pl
22/04/2014 Wrocław – Aspekty finansowe w programie HORYZONT 2020
Więcej informacji: kpk.gov.pl
27/05/2014 Poznań – Tworzenie budżetu projektu w HORYZONCIE 2020
Więcej informacji: rpk.wroclaw.pl

Poszukują partnerów:
Uniwersytet Bilkent z Ankary poszukuje naukowców chętnych do aplikowania o granty
MSCA IF:
- osoby chętne (dowolna dziedzina nauki) proszone są o kontakt: ebru.basak@bilkent.edu.tr

APC Research Center z Irlandii poszukuje chętnych do aplikowania o granty MSCA IF:
- osoby chętne do współpracy z centrum badań farmaceutycznych na Uniwersytecie w Cork,
proszone są o kontakt: mariecurieapc@ucc.ie

Granty indywidualne Marie-Curie na Uniwersytecie w Wenecji:
- uniwersytet zatrudni naukowców, którzy pragną aplikować o w/w granty – w przypadku sukcesu,
osoba ta zostanie zatrudniona w pełnym wymiarze godzin z wynagrodzeniem ok. 4 tys. EUR
miesięcznie. Kontakt: research@unive.it
National Institute of Research Development for Machines and Installation Designed to Agriculture and
Food Industry:
- poszukuje partnerów do przygotowania wniosku projektowego do tematu: WASTE-7-2015: „Ensuring
sustainable use of Agricultural waste, co-products and by-products”, a także w ramach innych
możliwości finansowania wspólnych badań. Instytut ma doświadczenie w następujących obszarach:
1) research of interaction phenomena of biological, soil and technological factors;
2) processes in agriculture, food industry, new technologies, agro-forestry;
3) renewable power sources;
4) rural development.
Kontakt: ciupercardu@yahoo.com
Szczegóły wszystkich ofert są dostępne na stronie Krajowego Punktu Kontaktowego kpk.gov.pl
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NIE PRZEGAP TERMINU
31-05-2014
Stypendia Fundacji Konrada Adenauera
Fundacja Adenauera w Polsce przyznaje raz na dwa lata stypendia dla absolwentów wyższych
uczelni i doktorantów na studia podyplomowe i doktoranckie w Niemczech.
Więcej informacji na stronie: eurodesk.pl
01-06-2014
Międzynarodowy Fundusz Wyszehradzki – małe granty
Program Małych Grantów Funduszu Wyszehradzkiego wspiera finansowo projekty rozwijające
współpracę krajów z Grupy Wyszehradzkiej.
Więcej informacji na stronie: eurodesk.pl
02-06-2014
Staże w Europejskim Centrum Rozwoju Szkolenia Zawodowego
CEDEFOP, Europejskie Centrum Rozwoju Szkolenia Zawodowego, oferuje dziewięciomiesięczny staż
dla młodego absolwenta studiów wyższych, doktoranta lub osoby, która właśnie ukończyła studia
i rozpoczyna karierę zawodową.
Więcej informacji na stronie: eurodesk.pl
15-06-2014
Międzynarodowy młodzieżowy konkurs na esej
Goi Peace Foundation i UNESCO zapraszają młodych ludzi z całego świata do wzięcia udziału
w międzynarodowym konkursie na esej. Celem konkursu jest zainspirowanie społeczeństw do
szukania sposobów na „zmianę świata w umysłach” młodych ludzi. Tematyka konkursu: „Moja rola
obywatela ziemi (My Role as a Citizen of Earth)”.
Więcej informacji na stronie: eurodesk.pl
30-06-2014
Stypendia im. Leopolda Ungera
Stypendium w wysokości 5 tys. zł będzie przyznawane jednej osobie na realizację tematu
publicystycznego w dowolnej formie dziennikarskiej. Trzy inne osoby otrzymywać będą stypendia
w formie staży w redakcjach dziennika "Le Soir" w Brukseli, "Gazety Wyborczej" oraz "Polityki". Staż
w "Le Soir" będzie trwał dwa tygodnie zaś w "Polityce" i "Gazecie Wyborczej" – miesiąc. Stypendia
będą przyznawanie corocznie.
Więcej informacji na stronie: eurodesk.pl

i.
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