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Biura Współpracy Międzynarodowej UKW
Mimo wakacyjnej aury
Biuro Współpracy
Międzynarodowej służy
informacją oraz pomocą
wszystkim tym, którzy marzą
o karierze zagranicznej.
W bieżącym numerze
zachęcamy do zapoznania się
z ofertą staży zarówno w Europie
jak i na dalekim Wschodzie.
fot. A. Obiała
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Staże urzędnicze w Komisji Europejskiej
Jak co roku, Komisja Europejska otwiera nabór na staże dla młodych
absolwentów uczelni wyższych. Staże mają na celu przede wszystkim zdobycie
doświadczenia i wiedzy o codziennej pracy departamentów i służb Komisji oraz
umożliwienie zrozumienia procesów integracji i polityki UE. Główną cechą staży jest
to, że odbywają się one w wielokulturowym, wielojęzycznym i zróżnicowanym
etnicznie

środowisku,

co

sprzyja

rozwinięciu

umiejętności

interkulturowych,

kreowaniu postaw otwartości oraz tolerancji.
Większość staży odbywa się w Brukseli, jednak istnieje również możliwość
delegowania do Luksemburga lub przedstawicielstwa w jednym z krajów
członkowskich UE. Staże rozpoczynają się w marcu 2015 i trwają 5 miesięcy.
Miesięczne stypendium to ok. 1000 EUR.
Kandydaci powinni spełniać następujące warunki:


posiadanie obywatelstwa jednego z państw członkowskich,



dobra znajomość przynajmniej dwóch języków wspólnotowych UE, w tym
jednego roboczego (j. angielski, j. niemiecki, j. francuski)



posiadanie dyplomu ukończenia studiów wyższych,

Pierwszym krokiem jest zalogowanie się na stronie staży oraz wysłanie formularza
aplikacyjnego:

http://ec.europa.eu/stages/index_en.htm

Termin zgłoszeń:
29 sierpnia
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Stypendium badawcze w Sekretariacie Zgromadzenia
Parlamentarnego OBWE
Sekretariat Międzynarodowy Zgromadzenia Parlamentarnego OBWE dwa razy do roku prowadzi
rekrutację studentów studiów magisterskich i doktoranckich na stypendia badacze realizowane
w siedzibie Sekretariatu w Wiedniu lub Kopenhadze. Oferta skierowana jest do studentów nauk
politycznych, prawa i stosunków międzynarodowych z uniwersytetów w krajach OBWE. Pobyt
badawczy trwa 6 miesięcy. Uczestnicy otrzymują dofinansowanie w wys. 546 EUR oraz darmowe
zakwaterowanie.
Wymagania wobec kandydatów:
 posiadanie obywatelstwa kraju OBWE,


status studenta studiów II lub III stopnia wyżej wymienionych kierunków,

 wiek: 21-26 lat,
 znajomość języka angielskiego oraz jednego z języków roboczych OBWE,
 bardzo dobre przygotowanie badawcze,
 doświadczenie w opracowywaniu tekstów analitycznych lub naukowych.
Termin składania zgłoszeń: 1 października 2014
Więcej informacji: TUTAJ

OBWE (OSCE) jest organizacją mającą
na celu nadzór nad bezpieczeństwem
i zapobieganie konfliktom w Europie. Jej
liczne organy zatrudniają łącznie ponad
100 osób.
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DUO-Thailand Fellowship Programme 2015
ASEM DUO-Thailand Fellowship Programme to program mający na celu wspieranie mobilności
pomiędzy Tajlandią, a państwami członkowskimi Unii Europejskiej. Program zakłada semestralną
wymianę studentów pomiędzy instytucjami z Tajlandii oraz UE.

Wymagania wobec kandydatów:


status studenta (undergraduate lub postgraduate),



posiadanie obywatelstwa jednego z krajów UE),



bardzo dobre wyniki w nauce,



potwierdzona certyfikatem znajomość języka angielskiego przynajmniej na poziomie B2.

Uwaga! W momencie aplikowania kandydaci nie mogą pobierać ani aplikować o żadne inne
stypendium.
Czas trwania: maksymalnie 4 miesiące.
Zgłoszenie należy przesłać na adres mailowy: info.tpd@publicdiplomacy.gov.pl
Termin zgłoszeń upływa: 29 sierpnia 2014 (osoby zainteresowane proszone są o zgłoszenie się do
Biura Współpracy Międzynarodowej najpóźniej do 20 sierpnia).

Stypendium

obejmuje

kwotę

800

EUR

miesięcznie.

Szczegółowy

opis

z proponowanym programem wizyty oraz formularzem aplikacyjnym: TUTAJ.
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programu

wraz

Komisja Europejska – 100 mln EUR na działanie
„Szybka ścieżka do innowacji”
22 lipca 2014 Komisja Europejska przedstawiła szczegóły dotyczące nowego działania
pilotażowego "Szybka ścieżka do innowacji" (Fast Track to Innovation – FT2I), który jest elementem
ramowego programu badań naukowych i innowacji Horyzont 2020.
Budżet programu, w ramach którego innowacyjnym przedsiębiorstwom i organizacjom
przyznawane będą dotacje na doskonałe, nowatorskie pomysły i komercjalizację, to 100 mln EUR.
Dodatkowo Komisja postanowiła przyznać pięć nagród za innowacje, które posłużą premiowaniu
przełomowych rozwiązań technologicznych o dużym znaczeniu dla społeczeństwa.
Wnioski w ramach działania "Szybka ścieżka do innowacji" składać będzie można od stycznia
2015 w naborze ciągłym z ok. trzema terminami składania wniosków w ciągu roku. Wsparcie
otrzymają małe konsorcja (3-5 organizacji), które przedstawią innowacyjne pomysły w dowolnym
obszarze technologii lub zastosowań. Działanie jest otwarte dla wszystkich podmiotów prawnych
w UE i w krajach stowarzyszonych w ramach programu Horyzont 2020.

Konkursy dotyczące pięciu nagród za innowacje rozpoczną się pod koniec 2014 i na początku
2015. Nagrody, o łącznej wartości 6 mln euro, przyznawane będą w trzech obszarach tematycznych:
1. zdrowie - "Ograniczenie stosowania antybiotyków", "Skaner żywności"
2. środowisko - "Zmniejszenie zanieczyszczenia powietrza"
3. technologie informacyjno - komunikacyjne - "Współużytkowanie widma", "Przekaz optyczny".

Informacje dla wnioskodawców dostępne będą na Participant Portal.
Więcej informacji: kpk.gov.pl
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Sprachcaffe – zagraniczne staże studenckie
Sprachcaffe to międzynarodowa instytucja zajmująca się organizacją kursów językowych na całym
świecie. Aktualnie Sprachcaffe poszukuje stażystów w następujących jednostkach:


Staż w Online Marketing – FRANKFURT,



Praca wakacyjna na stanowisku „Teamera” – MALTA, WIELKA BRYTANIA,



Praktyki w online marketing – WARSZAWA,



Web/TYP03 Developer - FRANKFURT,



CRM Developer – FRANKFURT.

Z wyjątkiem oferty zlokalizowanej w Warszawie, na wszystkie powyższe stanowiska powinny zgłaszać
się osoby posiadające dobrą znajomość języków obcych (Frankfurt – język niemiecki, pozostałe: język
angielski. Osobom nie posiadającym podstaw wykształcenia informatycznego lub marketingowego
organizator poleca szczególnie wakacyjną pracę w siedzibie firmy na Malcie. Stażysta będzie
odpowiedzialny za opiekę nad studentami uczęszczającymi do szkoły językowej. Praca zakłada
również udział w wydarzeniach organizowanych przez Szkołę, prowadzenie spotkań organizacyjnych
itp.
Zgłoszenia na wszystkie powyższe oferty należy wysyłać wyłącznie mailem, na adres:

content.polski@sprachcaffe.com
Więcej: sprachcaffe.com
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Wiadomości

Aktualizacja Programów Pracy na lata 2014-15 w HORYZONCIE 2020
22 lipca 2014 Komisja Europejska przyjęła zaktualizowaną wersją Programu Pracy dla Horyzontu
2020 na lata 2014-2015. Zmianom uległy zakresy tematyczne, terminy składania wniosków
oraz budżet wybranych konkursów. Osoby przygotowujące wnioski w Programie Horyzont 2020
prosimy o zapoznanie się z aktualnymi Programami Pracy dotyczącymi poszczególnych
obszarów tematycznych na stronie Komisji Europejskiej.

Międzynarodowa konferencja Leveraging European Business Science
W dniach 22-23 września 2014 roku w Centrum Informacji Naukowej i Biblioteki Akademickiej
(CINiBA) w Katowicach odbędzie się międzynarodowa konferencja naukowa pt. "Leveraging
European Business Science", której głównym organizatorem jest Uniwersytet Ekonomiczny
w Katowicach. Wydarzenie jest finansowane ze środków Międzynarodowego Funduszu
Wyszehradzkiego.

Konferencja

będzie

poświęcona

kluczowym

czynnikom

sukcesu

naukowców, którzy zajmują się sferą biznesową, w szczególności planowaniu i prowadzeniu
wysokiej jakości badań oraz upowszechnianiu ich wyników w prestiżowych czasopismach.
W konferencji uczestniczyć będą badacze specjalizujący się w tematyce biznesowej
ze wszystkich czterech krajów Grupy Wyszehradzkiej, a ponadto zaproszeni eksperci z takich
krajów jak Wielka Brytania i Finlandia. Uczestnicy wezmą udział w profesjonalnych
warsztatach, które pozwolą im doskonalić swoje umiejętności w zakresie m.in.: pisania tekstów
naukowych w języku angielskim, wykorzystywania naukowych baz danych czy naukowego
networkingu.
Więcej informacji znajduje się na stronie konferencji.

SKILLS PRAXIS – nabór nadal trwa
Przypominamy, że nadal trwa nabór do programu Skills Praxis Fundacji na Rzecz Nauki Polskiej,
o którym pisaliśmy w newsletterze nr 4/2014. Program umożliwia doktorantom i pracownikom
naukowym podniesienie kwalifikacji z zakresu zarządzania badaniami naukowymi w ramach
stażu odbywanego w zagranicznej jednostce naukowej lub firmie. Najbliższy termin składania
wniosków to: 15.09.2014.
Więcej: fnp.org.pl/oferta/skills-praxis/
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HORYZONT 2020 – poszukują partnerów:
Transport – oferta współpracy z Francji:

Francuska firma Acsystème SA zainteresowana jest współpracą w ramach tematów konkursów 20142015 obszaru Smart, Green and Integrated Transport.
Więcej informacji: TUTAJ

Oferta współpracy Federalnej Policji Belgii:

FCT-12-2014 Urban security topic 3: Minimum intrusion tools for de-escalation during mass gatherings
improving citizens’ protection. Termin zgłoszeń to 28 sierpnia.
Więcej informacji: TUTAJ

Otwarty nabór wniosków EAC/08/2014/ do sieci ekspertów:
Social dimension of education and training. Termin zgłoszeń to 8 września.
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 dwa razy w roku organizuje 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
01-09-2014
Międzynarodowy Fundusz Wyszehradzki – małe granty
Celem Funduszu jest wspieranie współpracy krajów z Grupy Wyszehradzkiej, czyli Czech, Węgier,
Polski i Słowacji oraz integrację tych państw z Unią Europejską.
Więcej informacji na stronie: eurodesk.pl
16-09-2014
Stypendia dyrekcji KE ds. tłumaczeń ustnych i konferencji
Dyrekcja Generalna Komisji Europejskiej ds. Tłumaczeń Ustnych i Konferencji przyznaje stypendia.
Mogą się o nie ubiegać studenci wszystkich dyscyplin przyjętych na studia podyplomowe z zakresu
tłumaczeń ustnych oferowanych przez renomowane uniwersytety lub instytucje kształcenia
wyższego. Pomyślnie ukończone, zapewnią kwalifikacje umożliwiające pracę w charakterze
i.
profesjonalnego tłumacza konferencyjnego, zarówno konsekutywnego, jak
i symultanicznego.
Więcej informacji na stronie: eurodesk.pl
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