Newsletter 7/2014
Biura Współpracy Międzynarodowej UKW
Do lektury bieżącego
numeru newslettera
zachęcamy zwłaszcza
osoby zainteresowane
stażami i współpracą
w krajach takich jak:
Niemcy, Stany Zjednoczone,
Japonia i Turcja.
Życzymy miłej lektury!
fot. A. Obiała
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Granty na Granty – konkurs MNiSW
Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego ogłosił nabór wniosków o przyznanie
środków finansowych na przygotowanie wniosków projektowych do programów
badawczych UE.
Wnioskodawca może ubiegać się o przyznanie środków na:
1. pokrycie planowanych kosztów przygotowania wniosku projektowego,
2. refundację kosztów przygotowania wniosku projektowego złożonego do

programu badawczego UE, jeżeli wniosek ten uzyskał liczbę punktów
powyżej progu wyznaczonego przez KE lub inny upoważniony przez nią
podmiot w ramach ostatecznej punktacji określonej dla danego
wezwania konkursowego.
Nabór wniosków ma charakter ciągły i trwa od dnia ogłoszenia konkursu do
31 grudnia

2014.

Wnioskodawca

może

otrzymać

środki

finansowe

w maksymalnej wysokości 30 000 zł. Wniosek składa kierownik jednostki naukowej
lub osoba przez niego upoważniona.
Kontakt: Aleksandra Kropop,
specjalista w Wydziale Programów Międzynarodowych,
Departament Nauki,
tel. 22 501 71 50,
aleksandra.kropop@nauka.gov.pl
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Środki na polsko-niemiecką wymianę osobową na
lata 2015-2016
Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego i Niemiecka Centrala Wymiany Akademickiej (DAAD)
ogłasza nabór na wymianę akademicką przy realizacji projektów badawczych na lata 2015-2016.


Celem programu jest wsparcie mobilności naukowców między Polską a Niemcami.
Priorytetem jest wsparcie mobilności młodych naukowców - studentów, doktorantów i osób
tuż po doktoracie.



Przyjmowane są wnioski dotyczące wszystkich dziedzin nauki. Zgodnie z regulaminem
konkursu we wniosku należy przedstawić przewidywane dalsze przedsięwzięcia badawcze
będące rezultatem współpracy, np. przygotowywanie wniosku do europejskiej lub polskiej
agencji wspierającej badania naukowe.



Warunkiem koniecznym do złożenia wniosku jest przygotowanie przedsięwzięcia naukowego,
które będzie realizowane wspólnie przez naukowców z obu krajów. We wniosku należy
przedstawić szczegóły tego przedsięwzięcia: cel naukowy, zakres, nowe elementy w zakresie
współpracy naukowej polsko-niemieckiej

Maksymalne wsparcie finansowe jednego projektu przez DAAD wynosi 7 500 euro rocznie. Wsparcie
finansowe DAAD dla nauczycieli akademickich i młodych naukowców po doktoracie wynosi
odpowiednio:



82 euro/ dzień przy pobycie do 22 dni;
1 840 euro przy pobycie od 23 dni do jednego miesiąca.

Dla studentów, absolwentów i doktorantów wsparcie to wynosi odpowiednio:



41 euro/dzień przy pobycie do 22 dni;
1 000 euro przy pobycie od 23 dni do jednego miesiąca

Wniosek musi być równocześnie złożony do Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego (strona polska)
oraz do Niemieckiej Centrali Wymiany Akademickiej (strona niemiecka).
Wnioski w ramach wspólnego programu można składać do 31 lipca 2014 r. Początek realizacji
projektów: 02.01.2015.
Więcej informacji: TUTAJ
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Polish Youth Program, 600-lecie nawiązania polskotureckich stosunków dyplomatycznych
Zachęcamy do zapoznania się z „Polish Youth Program” - ofertą tureckiego rządu dotyczącą
organizowanego

w związku z obchodami 600-lecia nawiązania polsko-tureckich stosunków

dyplomatycznych. Celem programu jest przybliżenie uczestnikom historii polsko-tureckich relacji oraz
aktualnej polityki zagranicznej Turcji. Dzięki temu programowi 25 młodych Polaków będzie miało
możliwość spędzenia 5 dni w Turcji, uczestnicząc w licznych seminariach organizowanych przez różne
instytucje

państwowe

oraz

zwiedzając

historyczne

miejsca

w

Stambule

i

Ankarze.

Celem spotkań jest zapoznanie młodych ludzi z historią dyplomacji polsko-tureckiej oraz strategią
i priorytetami polityki zagranicznej Turcji. Program ma również na celu stworzenie bazy pod wspólne
działania społeczne, kulturalne i polityczne. Liczne wycieczki oraz wykłady zapoznają uczestników
z historią Turcji. Program zaowocuje stworzeniem „Youth Friendship Group”.

Wymagania wobec kandydatów:


wiek 18-30 lat,



złożenie listu motywacyjnego (wraz z formularzem aplikacyjnym),



zainteresowania: polityka europejska, polityka zagraniczna Turcji, kwestie związane ze
Środkowym Wschodem,



chęć późniejszego zaangażowania się we współpracę polsko-turecką,



aktywne użytkowanie portali społecznościowych.

Organizator pokrywa wszelkie koszty związane z uczestnictwem.
Zgłoszenie należy przesłać na adres mailowy: info.tpd@publicdiplomacy.gov.pl
Termin zgłoszeń upływa: 1 sierpnia 2014

Szczegółowy opis programu wraz z proponowanym programem wizyty oraz formularzem
aplikacyjnym w załącznikach.
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Stypendia Polsko-Amerykańskiej Komisji Fulbrighta
Fulbright Lectureship Award
Uniwersytet Vanderbilt (Nashville, USA) pragnie gościć wykładowców z dziedzin

Termin:
31 lipca

takich jak historia, nauki polityczne oraz socjologia Europy Wschodniej i Środkowej
(szczególnie Polski i Rosji). Stypendysta będzie prowadził zajęcia na studiach pierwszego stopnia na
kierunku europeistyka: EUS 203: Idea of Europe (Tożsamość europejska od czasów antycznych do
współczesności w Unii Europejskiej. Historyczne, polityczne, religijne, filozoficzne i kulturowe ruchy
w drodze do określenia swojej tożsamości). EUS 240: Topics of European Studies (Tematy dotyczące
europejskiej

kultury

współczesnej

oraz

współczesnego europejskiego społeczeństwa).

Stypendium oferowane jest kandydatom którzy:


posiadają tytuł doktora,



wykładają, nie krócej niż 5 lat, na wyższych uczelniach i/lub w instytucjach naukowych
lub badawczych,



wykazują się bardzo dobrą znajomością języka angielskiego,

Fulbright Graduate Student Award
Stypendia przeznaczone są dla absolwentów polskich szkół wyższych

Termin:
31 sierpnia

zainteresowanych studiami magisterskimi i doktoranckimi w uczelniach
amerykańskich w roku akademickim 2015/16. Ilość oraz wysokość stypendiów będzie zależeć od
przyznanego budżetu.

Informacje dotyczące obu powyższych konkursów można znaleźć na stronie pod adresem:

fulbright.edu.pl.
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Fundacja CANON przyznaje granty
na badania w Japonii
Research Fellowship to program grantowy Fundacji Canon „Canon Fundation in Europe”
adresowany do wysoko wykwalifikowanych naukowców różnych specjalizacji z Europy oraz Japonii,
którzy zainteresowani są prowadzeniem swoich badań w Japonii.
Zgodnie z regulaminem konkursu pobyt naukowy w Japonii może trwać od trzech do
dwunastu miesięcy. W trakcie trwania stażu stypendyści otrzymają od Fundacji Canon wsparcie
finansowe w wysokości od 22 500 euro do 27 500 EUR rocznie (w przypadku krótszego czasu
stypendium, w odpowiednio proporcjonalnej wysokości).
Wnioski mogą być składane przez osoby ze stopniem magistra lub doktora. Od momentu uzyskania
jednego z nich, nie może minąć więcej niż 10 lat. W momencie aplikowania należy mieć już zawartą
umowę z wybraną jednostką badawczą w Japonii – jej wybór należy do kandydata. Realizacja
wnioskowanego projektu może się rozpocząć najwcześniej od 1 stycznia po roku złożenia wniosku.
Każdego roku Fundacja Canon przyznaje do 15 stypendiów. Od roku 1990 przyznano niemal 200
stypendiów indywidualnych dla przedstawicieli 23 krajów europejskich.
Utworzenie wniosku zgłoszeniowego wymaga zarejestrowania się na stronie Fundacji:
canonfoundation.org. Osoba do kontaktu - Suzy Cohen: foundation@canon-europe.com

Termin przyjmowania
zgłoszeń:

15.09.2014
Procedura rekrutacyjna
jest opisana na stronie:
canonfoundation.org
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Konkurs ERA.Net RUS Plus
Z polecenia Przewodniczącego KRASP, Rektora W. Banysia, zapraszamy do zapoznania się ze
szczegółami poniższego konkursu:

Strona 5

Newsletter BWM ● Numer 10/2013, ● www.bwm.ukw.edu.pl●bwm@ukw.edu.pl (052) 34 19 108

Wiadomości

Instytut Geografii UKW – Hindusi pomogą rewitalizować nasze rzeki
W dniach 10 – 20 lipca br. UKW gości przedstawicieli Uniwersytetu Dev Sanskriti z Haridwaru
(Indie). Dwójka naukowców z Indii, dr Vijay Sharma oraz dr Sushil Bhadula uczestniczą w kwerendzie
naukowej przygotowanej przez pracowników Katedry Rewitalizacji Dróg Wodnych. W ramach pobytu
gościom zaprezentowane zostaną dobre i złe praktyki stosowane na drogach wodnych MDW E 40 i E 70
(dolna Wisła, Żuławy Wiślane, ujściowy odcinek Warty).
Uczelnia podpisała list intencyjny z uniwersytetem w Haridwarze jesienią 2013r. (newsletter
11/2013). Obecnie trwająca wizyta gości ma zainicjować współpracę na polu akademickim
i naukowym. Z pierwszych ustaleń wynikły już konkretne plany badawcze i edukacyjne. Prawdopodobnie
od 2015 r. przy współpracy z indyjską uczelnią partnerską uruchomiony zostanie kierunek studiów
„rewitalization of rivers”. Ponadto pracownicy Katedry Rewitalizacji Dróg Wodnych oraz naukowcy z Indii
będą prowadzić wspólne badania w Polsce (na Wiśle) i w Indiach (na górnym Gangesie).
bwm.ukw.edu.pl
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Zakończenie Letniego Uniwersytetu Dyplomacji
W dniach 7 -12 lipca, podczas I edycji Letniego Uniwersytetu Dyplomacji gościliśmy studentów z Polski
oraz Ukrainy. To wspólny projekt UKW, Polskiego Instytutu Dyplomacji oraz Urzędu Marszałkowskiego Woj. Kuj.-Pom.
obejmujący tygodniowe bezpłatne szkolenie z zakresu dyplomacji publicznej, polskiej polityki zagranicznej oraz
protokołu dyplomatycznego.
Uroczysta Inauguracja LUD miała miejsce w dniu 7 lipca 2014 r. w Bibliotece Głównej UKW. Zajęcia
odbywały się w Bibliotece Głównej UKW, Muzeum Dyplomacji i Uchodźstwa Polskiego UKW oraz w restauracji
Ogniem i Mieczem (pokazowa kolacja dyplomatyczna).
Wykłady

i

warsztaty

prowadzili

pracownicy

naukowo-dydaktyczni

UKW,

a

także

wykładowcy

rekomendowani przez Polski Instytut Dyplomacji. Za organizacyjną stronę przedsięwzięcia odpowiedzialna była dr
Izabela Kapsa oraz Biuro Współpracy Międzynarodowej UKW.
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Realizacja wizyty przygotowawczej w Norwegii
W dniach 9-12 czerwca przedstawiciele Biura Współpracy Międzynarodowej wraz z dr. Łukaszem Jureńczykiem z Instytutu Nauk
Politycznych odwiedzili Lillehammer University College w Norwegii. Wizyta miała na celu podpisanie umowy na wymianę
studentów. Prawdopodobnie już w nadchodzącym roku akademickim możliwy będzie zatem wyjazd na Erasmusa do
Lillehammer dla studentów takich kierunków jak: geografia, turystyka, politologia, nauki społeczne.
Projekt finansowany ze środków funduszy norweskich i funduszy EOG, pochodzących z Islandii, Liechtensteinu i Norwegii oraz środków
krajowych. Wyłączną odpowiedzialność za treść publikacji ponosi autor.

bwm.ukw.edu.pl

Seminarium poświęcone mniejszościom etnicznym – Zielona
Góra, czerwiec 2014
W dniach 25-26 czerwca w Zielonej Górze odbyło się seminarium będące częścią
realizowanego obecnie przez Uniwersytet Kazimierza Wielkiego projektu w ramach
Międzynarodowego Funduszu Wyszehradzkiego „How to help children from ethnic
minorities in the adaptation to school in V4 countries”. Goście z uczelni partnerskich
z Czech i Węgier wzięli udział w cyklu warsztatów, spotkali się z przedstawicielami
lokalnych mniejszości oraz nauczycielami.
Koordynator: prof. Hanna Liberska
howtohelpv4@ukw.edu.pl

Podpis do obrazu/grafiki.
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HORYZONT 2020 – poszukują partnerów:
Cypryjski Uniwersytet Neurologii i Genetyki (CING) oraz Uniwersytet Nikozyjski:

Głównym celem projektu jest skuteczne wsparcie działań związanych ze zdrową dietą we
wczesnych latach i starzejącym się społeczeństwem. Termin zgłoszeń to 14 sierpnia.
Więcej informacji: TUTAJ

Uniwersytet Cypryjski poszukuje partnerów do GARRI.5.2014:
Głównym celem projektu jest opracowanie systemu etyki w badaniach, który będzie stanowił
wsparcie dla instytucji finansujących do stałego dostosowywania zasad, tak aby badania
i innowacje służyły społeczeństwu. Termin zgłoszeń to 2 października.
Więcej informacji: TUTAJ

Oferta współpracy z Izraela – badania nad wodą:

Firma MEKOROT z Izraela poszukuje partnera do 2 konkursu w programie HORYZONT 2020, SC5,
w ramach tematu WATER-1-2015 „Bridging the gap: from innovative water solutions to market
replication” (Obszar Health w HORYZONCIE 2020). Osoby zainteresowane proszone są o kontakt
mailowy: m-yazamut@mekorot.co.il
Więcej informacji: TUTAJ

NIE PRZEGAP TERMINU
15-08-2014
Staże dla tłumaczy w Parlamencie Europejskim
Parlament Europejski oferuje staże w swoim Sekretariacie z zakresu tłumaczeń pisemnych, które mają
przyczynić się do kształcenia zawodowego młodych obywateli oraz popularyzacji wiedzy na temat
funkcjonowania tej instytucji.
Więcej informacji na stronie: eurodesk.pl
29-08-2014
Praktyki administracyjne w Komisji Europejskiej
Komisja organizuje dwa razy w roku pięciomiesięczne praktyki dla absolwentów studiów
uniwersyteckich. Praktyki są dostępne także dla tych, którzy w ramach kształcenia przez całe życie
otrzymali niedawno dyplom uniwersytecki i rozpoczynają karierę zawodową.
Więcej informacji na stronie: eurodesk.pl
29-08-2014
Praktyki w Komisji Europejskiej dla tłumaczy
Komisja oferuje dwa razy w roku pięciomiesięczne praktyki dla absolwentów studiów uniwersyteckich
pragnących zdobyć doświadczenie w zakresie tłumaczeń. Praktyki są dostępne także dla tych,
którzy w ramach kształcenia przez całe życie otrzymali niedawno dyplom uniwersytecki
i rozpoczynają nową karierę zawodową.
Więcej informacji na stronie: eurodesk.pl
30-08-2014
Dotacje Fundacji Konrada Adenauera
i.
Fundacja Konrada Adenauera przyznaje dotacje na działalność w zakresie
edukacji politycznej.
Fundacja wspiera konkretne przedsięwzięcia (szczególnie organizację konferencji, seminariów)
poświęconych tematom: integracji Polski z Unią Europejską, transformacji gospodarczej, reform
samorządów terytorialnych i stosunków polsko-niemieckich.
Więcej informacji na stronie: eurodesk.pl
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