Newsletter 09/2012
Biura Współpracy Międzynarodowej i Działu Nauki UKW

Wraz ze zbliżającym się
nowym rokiem
akademickim otwiera się
worek z różnego rodzaju
stypendiami. Ilość ofert,
zarówno dla studentów, jak
i dla pracowników
akademickich jest wręcz
imponująca.
W najnowszym
newsletterze pragniemy
przybliżyć Państwu
wybrane stypendia
i zachęcić do aplikowania.
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Zapraszamy do lektury!

Erasmus – nabór na praktyki trwa
Termin przyjmowania zgłoszeń: do wyczerpania miejsc.
Serdecznie zapraszamy do składania aplikacji.
Procedura ubiegania się o miejsce na praktyce
w instytucji zagranicznej opisana jest na naszej stronie internetowej:
www.erasmus.ukw.edu.pl
(„Erasmus” -> „Dla studentów”-> „Wyjazdy na praktykę”)

Zainteresowanych prosimy o kontakt
z Biurem Współpracy Międzynarodowej.

Na stronie Biura Współpracy Zagranicznej (zakładka: Praktyki i staże) znaleźć można
najnowsze oferty praktyk zagranicznych. Dwie z nich, z którymi proponujemy się zapoznać to:


Praktyka w firmie tłumaczeniowej Global Translators w Barcelonie

Firma poszukuje uzdolnionych i odpowiedzialnych studentów na min. 3-miesięczną praktykę.
Szczegóły tutaj.


European Youth Information and Counselling Agency (ERYICA)

Agencja zlokalizowana w Luksemburgu zatrudni na praktykę w sekretariacie.
Szczegóły: tutaj.


Biofruit s.r.l.

Włoska firma zajmująca się dostawą owoców poszukuje praktykantów do swojej siedziby
w Berlinie, odpowiedzialnych za kontakty z europejskimi klientami. Wymagana znajomość
języka angielskiego i niemieckiego.
Szczegóły: tutaj.


Leaderbrocksports, Walencja

Firma organizująca eventy sportowe przyjmie praktykantów ze znajomością języka
hiszpańskiego
Szczegóły: tutaj.
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Ruszyła pierwsza edycja projektu
„Staże na Litwie”
Absolwenci UKW wybrani do pierwszej
edycji projektu po zakończeniu kursów
przygotowawczych wyjechali do Wilna, by
razem ze swoimi nowymi podopiecznymi
z polskich szkół na Litwie rozpocząć nowy
rok szkolny.
Więcej zdjęć wraz z relacjami z pobytu
można znaleźć na stronie projektu:
www.stazenalitwie.ukw.edu.pl

stronie: stazenalitwie.ukw.edu.pl
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Stypendysto Erasmusa- zostań wolontariuszem!
Celem PROJEKTORa

- wolontariatu studenckiego działającego na UKW jest zmiana na

lepsze przyszłości dzieci mieszkających na wsi oraz tych z mniejszych miejscowości. Studenci
biorący udział w Programie docierają do nich, dzielą się z nimi swoją wiedzą, przekazują
pozytywne wzorce i własnym przykładem zachęcają do rozwoju.
Dla

studentów, którzy wrócili z wymiany programu Erasmus, PROJEKTOR przygotował

ciekawą propozycję.

Każdy, kto chce podzielić się wiedzą i doświadczeniem zdobytym

podczas studiowania za granicą może zrealizować projekt edukacyjny dedykowany
dzieciom lub młodzieży. Projekt może także polegać na nauce języka, w którym odbywały
się studia. Ważne, by w czasie trzech dwugodzinnych wizyt w szkole realizować spójny
scenariusz zajęć z tą samą grupą uczniów. Ważne jest także pokazanie dzieciom, że nauka
i studiowanie może być fascynujące!
Organizatorzy zapewniają zwrot kosztów dojazdu, pomoc w wybraniu jednej z 79 placówek
w województwie, finansowanie materiałów dydaktycznych (do 151 zł) oraz ubezpieczenie.
Więcej na: www.projektor.ukw.edu.pl
Informacji udziela także Regionalny Koordynator Programu Nina Woderska tel. 667-313-012
e-mail: n.woderska@projektor.ukw.edu.pl

Praktyki studenckie w ambasadzie RP w Lizbonie
Wydział Promocji Handlu i Inwestycji Ambasady RP w Lizbonie oferuje staż
dla studentów ze znajomością j. portugalskiego.
UWAGA! Nie ma możliwości ubiegania się o grant z programu Erasmuspraktyki.

Więcej informacji: TUTAJ
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Projekt „Naukowiec Jutra”

„Naukowiec

Jutra”

to

projekt

skierowany

do

pracowników

naukowych

i dydaktycznych uczelni, instytutów badawczych, konsorcjów naukowych oraz
osób w nich zatrudnionych.
W ramach projektu, organizowanego przez firmę pm2pm sp. z o.o. odbędą się
szkolenia,

podczas

intelektualnej

i

których

prawnej,

będzie

można

finansowaniu

zdobyć

badań,

o

wiedzę

o

zarządzaniu

własności
projektami

badawczo-naukowymi oraz o funduszach unijnych i narzędziach informatycznych.
Uczestnicy projektu dowiedzą się jakich metod użyć, by uzyskać możliwie najlepsze
efekty, jak profesjonalnie planować, realizować i rozliczać projekt.
Organizatorzy zapewniają materiały szkoleniowe oraz podręczniki z obszaru
zarządzania projektami.
Więcej informacji na temat projektu na stronie: www.nu.pm2pm.pl

Stypendium w Szwajcarii – nie przegap terminu!
Uczestnicy projektu:


studenci studiów doktoranckich (wyjazdy na projekty badawcze trwające
od 6 do 24 miesięcy)



młodzi pracownicy naukowi, którzy posiadają co najmniej tytuł doktora
(wyjazdy na projekty badawcze trwające od 6 do 18 miesięcy)



mentorzy z instytucji wysyłających z Polski oraz mentorzy z instytucji
goszczących ze Szwajcarii, jako pracownicy naukowi wspierający
stypendystów (wyjazdy na 5-dniowe wizyty studyjne)
Lista szwajcarskich instytucji partnerskich: TUTAJ

sciex.pl
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Partnerstwo dla przemysłu i nauki: Konkurs Marie Curie
Industry-Academia Partnership and Pathways 2013
w 7. Programie Ramowym UE
Akcja Marie Curie Industry-Academia Partnership and Pathways ma
na celu rozwijanie trwałej współpracy pomiędzy prywatnymi przedsiębiors
twami, a instytucjami

naukowymi.

Delegowanie

i

zatrudnianie

pracowników w instytucjach partnerskich ma zapewnić wzmocnienie
potencjału ludzkiego w zakresie badań i rozwoju, międzysektorowe
budowanie ścieżek kariery i niwelowanie luki między teorią a praktyką.
Projekty przygotowuje konsorcjum składające się z minimum dwóch
partnerów: po jednym z każdego sektora. Instytucje powinny wywodzić
się

z dwóch

różnych

krajów

członkowskich

lub

stowarzyszonych

z 7. Programem Ramowym. Partnerzy przygotowują wspólny program
badawczy,

oparty

na

wymianie

personelu pomiędzy

instytucją

komercyjną, a naukową. Projekt może trwać 4 lata, finansowanie
obejmuje wynagrodzenie naukowców, koszty badań i szkoleń, organizacji
spotkań,

konferencji,

koszty

zarządzania

i

koszty

pośrednie.

Do

10% dofinansowania można przeznaczyć na zakup sprzętu dla małych
i średnich przedsiębiorstw. Ostatni konkurs w 7. Programie Ramowym
zostanie ogłoszony 2. października 2012 roku, z terminem zamknięcia 16.
stycznia 2013 roku.
Więcej informacji można znaleźć na stronach Krajowego Punktu
Kontaktowego Programów Badawczych UE: tutaj
oraz na stronach Komisji Europejskiej: tutaj
Otwarte konkursy znajdują się
pod
Podpis
do adresem:
obrazu/grafiki.
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/page/people.
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Wizyty studyjne 2012 – zaproszenie do składania
wniosków
Uprzejmie

informujemy,

że

Komisja

Europejska

ogłosiła

zaproszenie do składania wniosków 2012.
Dokumenty dotyczące konkursu wniosków na rok 2012 znajdują
się TUTAJ

12 października

Terminy składania wniosków w 2012:


Aktualny termin
składania
wniosków na
wizyty studyjne:

30 marca 2012 (do godz.12.00) – dla wizyt odbywających
się od września 2012 do lutego 2013



12 października 2012 (do godz. 12.00) – dla wizyt
odbywających się od marca do czerwca 2013

W

roku

2012

dofinansowanie

Narodowa
dla

171

Agencja

uczestników

może
wizyt

przyznać
studyjnych

odbywających się od września 2012 do czerwca 2013.
Budżet programu Wizyty Studyjne na rok 2012/2013 wynosi
271 000 EUR.

Stypendia BAYHOST
Departament Nauki, Badań i Sztuki w Bawarii oferuje roczne stypendia dla absolwentów
szkół wyższych chcących kontynuować naukę na bawarskich uczelniach. Miesięczna
stawka stypendialna wynosi 700 EUR.
Szczegółowe informacje odnośnie warunków przyjęcia oraz wymaganych dokumentów
znaleźć można na stronie: TUTAJ
Podpis do obrazu/grafiki.

Termin przyjmowania zgłoszeń mija 1 grudnia 2012.
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Nowe konkursy Fundacji na Rzecz Nauki Polskiej
Fundacja na rzecz Nauki Polskiej rozpoczęła przyjmowanie wniosków do następujących
programów:


HOMING PLUS - termin złożenia wniosku - 15 października 2012 r.



POMOST (granty ułatwiające powrót do pracy naukowej rodziców) - termin złożenia
wniosku - 15 października 2012 r.



START - termin złożenia wniosku - 17 września - 31 października 2012 r.



VENTURES - termin złożenia wniosku - 1 września - 31 października 2012 r.

Więcej informacji na
stronie:
fnp.org.pl

Nowa oferta stypendialna DAAD
DAAD - Niemiecka Centrala Wymiany Akademickiej przygotowała już nową ofertę na rok
akademicki 2013/14. Oferta skierowana jest do studentów, absolwentów, doktorantów
i naukowców polskich uczelni, którzy planują pobyt studyjny czy naukowy w Niemczech.
Także w tym roku programy stypendialne DAAD obejmują różnorakie możliwości, od
uczestnictwa w wakacyjnym kursie językowym przez stypendium na magisterskie studia
uzupełniające w języku niemieckim lub angielskim po pobyty badawcze w ramach studiów
doktoranckich w Polsce.
Jednocześnie przypominamy, że lektorem DAAD na UKW jest pani Friederike Partzsch
(friederikepartzsch@web.de), która chętnie udzieli informacji wszystkim zainteresowanym.
daad.pl
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Konkurs dla młodych naukowców
Już po raz piąty młodzi naukowcy mają okazję wziąć udział w konkursie
Elsevier-Perspektywy Research Excellence Awards, w kategorii Scopus
Young

Researchers

międzynarodowe

Awards.

Organizatorami

wydawnictwo

naukowe

Elsevier

konkursu
B.V.

są

z siedzibą

w Holandii oraz Fundacja Edukacyjna „Perspektywy”.
Konkurs skierowany jest do młodych naukowców, którzy w ostatnim
czasie osiągnęli znaczący sukces badawczy lub uczestniczyli w zespole
naukowym,

który

zrealizował

istotny

dla

nauki

projekt

Termin
przyjmowania
zgłoszeń:
12 października

w jednej

z dziesięciu dyscyplin: medycyna; technologia; biochemia, genetyka
i biologia

molekularna;

fizyka

i

astronomia;

chemia;

inżynieria

materiałowa; rolnictwo i biologia; nauki społeczne; nauka o środowisku;
informatyka.
Wysoko premiowane będą publikacje w polskich i międzynarodowych
czasopismach oraz wydawnictwach naukowych. Uczestnicy konkursu
nie mogą mieć więcej niż 30 lat. Spośród nadesłanych do Fundacji
Perspektywy zgłoszeń, jury wybierze trzech finalistów, z których nagrodę
pieniężną w wysokości 2000 Euro otrzyma jeden laureat. Nagroda
przeznaczona jest na sfinansowanie udziału w zagranicznej konferencji
naukowej, przy czym organizatorzy pozostawiają zwycięzcy swobodę
w wyborze tematu i miejsca konferencji. Wręczenie nastąpi w czasie
uroczystej gali 22 listopada 2012 r. w Warszawie.
Wypełnione i podpisane przez promotora lub opiekuna naukowego
zgłoszenia prosimy przesyłać do 12 października 2012 na adres:
Fundacja Edukacyjna „Perspektywy”
ul. Nowogrodzka 31
00-511 Warszawa,
pocztą elektroniczną na adres
m.chrostna@perspektywy.pl (kopia)
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Nowoczesny Uniwersytet – kompleksowy program wsparcia
dla doktorantów i kadry dydaktycznej UW
Już po raz piąty Uniwersytet Warszawski uruchamia konkurs na stypendia
dla profesorów wizytujących. Ten innowacyjny projekt pozwoli na
umocnienie partnerstwa międzyuczelnianego i stworzenie atrakcyjnej
oferty dydaktycznej dla studentów i doktorantów. W bieżącym roku
akademickim planowane jest przyznanie 7 stypendiów dla profesorów
wizytujących z kraju i 10 dla profesorów wizytujących z zagranicy.
Stypendia przyznawane są na okres 1-4 miesięcy, w wys. 20 tys. brutto
dla profesora z kraju i 30 tys. dla profesora z zagranicy.
Termin składania wniosków: 1 września - 31 grudnia 2012
Dokumentacja konkursowa, regulamin oraz wnioski o przyznanie
stypendium dostępne są na stronie projektu: nuw.uw.edu.pl

Stypendia PhD i post-doc na Tajwanie
Międzynarodowy Fundusz Wyszehradzki (VF) wraz z National Science Council (NSC), Taiwan
ogłosił nabór wniosków do programu stypendialnego, dot. wymiany doktorantów
i naukowców z krajów V4 z Tajwanem.
Wysokość stypendium: Doktoranci: 750 euro / miesiąc + jednorazowo 800 euro na koszty
podróży, Osoby ze stopniem doktora: 1000 euro/miesiąc + jednorazowo 800 euro na koszty
podróży.
Termin składania wniosków: 30 września 2012.
Szczegółowe informacje:
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INFORMACJE Z DZIAŁU NAUKI

1. Na stronach działu nauki dostępny jest informator dotyczący źródeł finansowania
badań.
2. Do 15 grudnia 2012 r. wydziały mogą składać wnioski o przyznanie nagrody Ministra
Nauki i Szkolnictwa Wyższego za wybitne osiągnięcia naukowe lub naukowo –
techniczne dla wybitnych młodych naukowców. Nagrody przyznawane są w trzech
kategoriach:
1) badań podstawowych
2) badań na rzecz rozwoju społeczeństwa
3) badań na rzecz rozwoju gospodarki.
Wysokość nagrody nie może przekroczyć piętnastokrotnej minimalnej miesięcznej stawki
wynagrodzenia zasadniczego przewidzianego dla stanowiska profesora zwyczajnego
zatrudnionego w uczelni publicznej. Wszelkie informacje o zasadach przyznawania
nagrody, a także formularz wniosku dostępne są pod adresem: www.nauka.gov.pl

3. Konferencje organizowane przez jednostki UKW we wrześniu 2012:


Język – wielokulturowość – tożsamość, termin: 17-18.09.2012



Dialog kultur. Języki wschodniosłowiańskie w kontakcie z polszczyzną i innymi
językami europejskimi, termin: 23-25.09.2012



LXX Zjazd Polskiego Towarzystwa Językoznawczego pt.: Metodologiczne
aspekty pragmalingwistyki , termin: 24-25.09.2012



Wykorzystanie sekwencji mikrosatelitarnych w jądrowym DNA drzew leśnych
do udowodnienia pochodzenia materiału dowodowego w postępowaniu
sądowym, termin: 26-28.09.2012



Oblicza władzy. Relacje między władzą a społeczeństwem z perspektywy
historycznej, politologicznej i prawnej, termin: koniec września 2012
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Wiadomości
Studencie-przetestuj swoją
znajomość języka
angielskiego

Projekt EAGLE w Instytucie Fizyki
PAN
Kreatywne centrum rozwoju regionalnego
oparte o inżynierię materiałową powstaje
w Instytucie Fizyki PAN. Projekt EAGLE
zakłada
m.in.
tworzenie
nowych
technologii wytwarzania nanomateriałów
wraz z ich wszechstronną charakteryzacją
na
poziomie
atomowym,
wymianę
naukową i zacieśnienie współpracy
z Europejską Przestrzenią Badawczą.
Więcej informacji na stronie:
naukawpolsce.pap.pl

Na profilu British Council na Facebooku
ruszył konkurs, który potrwa trzy tygodnie
– od 3 do 23 września. British Council
przygotowało atrakcyjne nagrody, m.in.
zaproszenia na testy Aptis i kurs
angielskiego.
Facebook.com/BritishCouncilPolska

Konferencja Transforming Governance
Enhancing Innovation na
Uniwersytecie w Roskilde
Uniwersytet w Roskilde zaprasza na konferencję
"Transforming
Governance,
Enhancing
Innovation".
Szczegółowe informacje dostępne na
stronie internetowej.

7 Program Ramowy – wydarzenia
19/09/2012 Poznań – Naukowcy w sieci-projekty naukowo-badawcze we współpracy
międzynarodowej
Więcej informacji: rpk.ppnt.poznan.pl
25/09/2012 Gdańsk – Innovative medicines – info day in Poland
Więcej informacji: imiinfoday.gumed.edu.pl/
26/09/2012 Warszawa – ICT Proposers’ Day 2012
Więcej informacji: kpk.gov.pl
27/09/2012 Poznań – Jak napisać wniosek w 7PR-dwudniowe warsztaty
Więcej informacji: rpk.ppnt.poznan.pl
10/10/2012 Warszawa-Partnerstwo dla przemysłu i nauki, Dzień informacyjny konkursu Marie
i.
Curie Industry
Więcej informacji: kpk.gov.pl
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NIE PRZEGAP TERMINU
16-09-2012
Stypendium z ochrony środowiska w Niemczech
Stypendia dla absolwentów polskich szkół wyższych wszystkich kierunków studiów
zawierających w swoim programie tematykę ochrony i zarządzania środowiskiem,
ochrony przyrody, zrównoważonego rozwoju, edukacji ekologicznej.
Więcej informacji na stronie: eurodesk.pl
19-09-2012
Wspólnotowy program badawczy dla młodszych ekspertów w Przedstawicielstwach Unii
Program Stażowy dla Młodszych Ekspertów umożliwia wykwalifikowanym i utalentowanym
absolwentom studiów wyższych z państw członkowskich UE zdobycie doświadczenia
poprzez pracę w przedstawicielstwach Unii, w zakresie polityki zewnętrznej, w tym
wspólnej polityki zagranicznej i polityki bezpieczeństwa
Więcej informacji na stronie: eurodesk.pl
30-09-2012
Praktyki i stypendia w Europejskim w Europejskim Centrum Języków Nowożytnych
Kandydaci na praktykantów powinni być absolwentami studiów wyższych, kończącymi
co najmniej pierwszy cykl kształcenia. Powinni znać języki obce (angielski, niemiecki,
francuski) oraz sprawnie posługiwać się komputerem, gdyż będą często proszeni
o tłumaczenie oficjalnych dokumentów.
Więcej informacji na stronie: eurodesk.pl
30-09-2012
Praktyki w Komitecie Regionów
Każdego roku Komitet Regionów oferuje młodym ludziom możliwość odbycia praktyk,
a tym samym zdobycie doświadczenia w pracy w instytucji europejskiej.
Więcej informacji na stronie: eurodesk.pl
01-10-2012
Georgia Rotary Student Program
O stypendium mogą się ubiegać osoby stanu wolnego w wieku 18-25 lat, które nie
studiowały wcześniej w USA. Wymagana jest rekomendacja Prezydenta Klubu Rotary lub
Gubernatora Dystryktu, w którego skład wchodzi Polska. Stypendia GRSP są dostępne
także dla dzieci i krewnych Rotarian.
Więcej informacji na stronie: eurodesk.pl
01-10-2012
Grantowy program studencki
Kandydaci muszą wypełnić i złożyć internetowy formularz aplikacyjny najpóźniej tydzień
przed terminem. Obowiązuje mała opłata rejestracyjna - 2,5 euro. Każdego miesiąca
grant (1000 euro) otrzymuje jedna osoba
Więcej informacji na stronie: eurodesk.pl
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