Newsletter 01/2016
Biura Współpracy Międzynarodowej UKW
Nowy rok to nowe wyzwania,
ale również nowe możliwości.
Jak zwykle zachęcamy
zarówno naukowców, jak
i studentów do aplikowania
o zagraniczne stypendia.
Dla studentów początkiem
międzynarodowej przygody
może być wyjazd w ramach
Erasmusa. Wstępem do
udziału w programie jest
opieka nad studentem
z zagranicy. Zachęcamy do
składania aplikacji do Buddy
Program. Szczegóły na
stronie BWM.

Na zdjęciu studenci Erasmusa podczas warsztatów kulinarnych.
fot. Andrzej Obiała
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Erasmusowe sojusze
W ramach programu Erasmus+ do 26 lutego 2016 r. trwa nabór wniosków w ramach
konkursu: Sojusze na rzecz wiedzy. Program wspiera tworzenie nowych kierunków studiów,
szkoleń oraz współpracę nauki z biznesem.
Sojusze

na

rzecz

wiedzy są

międzynarodowymi

projektami

realizowanymi

między

instytucjami szkolnictwa wyższego a biznesem. Są one ukierunkowane na osiągnięcie
przynajmniej jednego z poniższych celów:


opracowanie nowych i innowacyjnych podejść do nauczania i uczenia się;



pobudzanie przedsiębiorczości i rozwijanie umiejętności przedsiębiorczych wśród
kadry zajmującej się nauczaniem w instytucjach szkolnictwa wyższego;



ułatwianie wymiany, przepływu i współtworzenia wiedzy.

Maksymalny wkład UE w projekt 2-letni wynosi 700 tys. euro, natomiast w projekt 3-letni
– milion euro. Skład sojuszy powinny obejmować 6 niezależnych organizacji z co najmniej
3 krajów programu, w tym minimum 2 instytucje szkolnictwa wyższego i 2 przedsiębiorstwa.
Projekty, które w zeszłym roku otrzymały dofinansowanie w ramach konkursu to m.in.
 Teaching and Coaching Innovation & Entrepreneurship Innovatively – University
of Exeter;
 Innovative Open Data Education and Training based on PBL and Learning
Analytics – University of Macedonia;
 MicroElectronics Cloud Alliance – Technical University od Sofia;

Do projektu można dołączyć jako partner instytucji koordynującej sojusz. Komisja Europejska
uruchomiła narzędzie internetowe do wyszukiwania partnerów, mające na celu wspieranie
autorów propozycji projektowych przy budowaniu konsorcjów.
Na stronie https://infodaykassatool.teamwork.fr można znaleźć instytucje, które poszukują
partnerów oraz dodać swoje ogłoszenie - wystarczy założyć profil.
Więcej informacji znajduje się na

stronie Komisji

Europejskiej oraz w przewodniku po programie.
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Stypendium na wyjazd do Wiednia
Stypendium Józefa Tischnera daje możliwość spędzenia sześciu miesięcy (od lipca do
grudnia) w Instytucie Nauk o Człowieku w Wiedniu i wykonania tam projektu badawczego
z zakresu nauk humanistycznych lub społecznych.
Wiedeński Instytut Nauk o Człowieku (Institut für die Wissenschaften vom Menschen, IWM)
od 10 lat przyznaje Józef Tischner Junior Visiting Fellowship dla młodych uczonych.
Stypendium zostało ufundowane przez papieża Jana Pawła II oraz dwie instytucje – Open
Society Foundations i Fundację Kościuszkowską.
Wybrany przez stypendystę temat powinien być powiązany z jednym z obszarów
badawczych instytutu, jak np. Sources of Inequality, Religion and Secularism, Democracy in
Question, United Europe – Divided History, Economic Ideas and Institutions in Eastern Europe.
Wymagane dokumenty:
 lista publikacji;
 życiorys;

Program skierowany
jest do młodych
naukowców do 35.
roku życia.

 dwa listy polecające.
 krótki opis projektu badań w języku angielskim (maks. 8 tys. znaków ze spacjami);
Aplikacje mogą składać zarówno doktoranci, jak i osoby z tytułem doktora.
Stypendium wynoszące 1 800 euro miesięcznie ma umożliwić stypendyście pokrycie kosztów
zakwaterowania, utrzymania, podróży i ubezpieczenia zdrowotnego.
Zgłoszenia przyjmowane są online do dnia 29 lutego 2016.
Szczegółowe informacje są dostępne na stronie: iwm.at/fellowships/tischner.
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Komercjalizacja na światowym poziomie
MIT Enterprise Forum Poland oraz Fundacja na Rzecz Nauki Polskiej zapraszają młodych
naukowców do udziału w programie MIT Enterprise Forum Poland. Daje on szansę na
współpracę z Massachusetts Institute of Technology.
Celem programu jest wspieranie młodych naukowców na drodze od odkrycia do
efektywnej komercjalizacji technologii. Uczestnicy uzyskają wsparcie międzynarodowego
zespołu mentorów i ekspertów. W ramach programu odbędą się warsztaty prowadzone
przez doświadczonych trenerów i sesje edukacyjne z zakresu prawa, podatków, dotacji
i relacji z inwestorami. Nad każdym zespołem czuwać będzie dwóch mentorów – jeden
z Polski i jeden z zagranicy.
Zespoły, które wezmą udział

w

programie, będą miały okazję do networkingu

z międzynarodowym środowiskiem naukowców i przedsiębiorców związanym z Massachusetts Institute of Technology (MIT). Uczestnicy będą mieli również możliwość współpracy m.in.
z MIT Technology Review – magazynem poświęconym nowym technologiom. Finał
programu odbędzie się w drugiej połowie czerwca 2016 roku w Stanach Zjednoczonych.
Do konkursu mogą zgłaszać się zespoły naukowców
złożone z 2 – 6 osób, które założyły lub planują założyć
przedsiębiorstwo w celu komercjalizacji wynalazku.
Zespoły przynajmniej w połowie muszą składać się
z polskich badaczy.

Termin nadsyłania zgłoszeń – 23 stycznia 2016.
Szczegółowy opis konkursu znajduje się na stronie: mitefcompetition.org.
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W hołdzie wielkiemu humaniście
Celem Stypendium im. Bronisława Geremka jest wsparcie badań naukowych nad polskim
dziedzictwem narodowym w kontekście tradycji europejskiej. Laureaci stypendium uzyskają
środki na przeprowadzenie własnego tematu badawczego w Institut für die Wissenschaften
vom Menschen w Austrii.
O stypendia mogą ubiegać się młodzi oraz doświadczeni naukowcy, którzy zajmują się
badaniami w dziedzinach nauk humanistycznych oraz społecznych, których tematyka jest
związana z jedną z głównych dziedzin badawczych Institut für die Wissenschaften vom
Menschen.
Kandydaci do programu

Kandydaci do programu

Bronisław Geremek

Bronisław Geremek

SENIOR Visiting Fellowship

JUNIOR Visiting Fellowship

muszą spełnić

muszą spełnić

następujące warunki:

następujące warunki:

 profesor nadzwyczajny

 uczestnik studiów

z zakresu nauk

doktoranckich lub

humanistycznych lub

młody doktor

społecznych;

w zakresie nauk

 udokumentowane

humanistycznych lub

osiągnięcia naukowe;

społecznych;

 wiek do 60 lat.

 wiek do 35 lat.

Miesięczne stypendium wynosi:
3 800 euro – doświadczony badacz;
1 800 euro - młody naukowiec.
Aplikacje przyjmowane są do dnia 28 marca 2016 poprzez stronę internetową programu:
http://www.iwm.at/fellowships/geremek.
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Studia nad Sekwaną
Rozpoczęło się przyjmowanie kandydatur w ramach programu stypendiów rządu
francuskiego

(BGF)

dla

polskich

studentów.

Programy

stypendialne

umożliwiają

sfinansowanie studiów we Francji na poziomie magisterskim lub podwójnego doktoratu
realizowanego między Francją i Polską.
Stypendia BGF Master 2 skierowane są do studentów, którzy chcieliby kontynuować naukę
we Francji na ostatnim roku studiów magisterskich na uniwersytecie, uczelni technicznej,
ekonomicznej lub specjalistycznej. Stypendium nie dotyczy studiów MBA oraz kierunków
artystycznych.

Stypendium,

w

zależności

od

decyzji

Ambasady

Francji

w Polsce, może trwać od 1 do 10 miesięcy w trakcie trwania roku akademickiego.
Kandydat na studia wyższe we Francji musi najpierw złożyć wymagane dokumenty do
wybranej przez siebie francuskiej uczelni, a następnie wypełnić on-line wniosek „Form Master
2016”. Wymagane dokumenty dostępne są na stronie Institut Francais Pologne.
Stypendia BGF Doktorat Cotutelle skierowane są do polskich studentów, którzy chcieliby
uzyskać stopień naukowy doktora jednocześnie we Francji i w Polsce, pod opieką dwóch
promotorów – polskiego i francuskiego.
Stypendium pokrywa koszt trzech pobytów we Francji w ciągu trzech lat, od jednego do
pięciu miesięcy w każdym roku akademickim. Maksymalny czas trwania stypendium to 15
miesięcy, ale istnieje możliwość otrzymania go na krótszy okres. Stypendium przyznawane
jest na pobyt we Francji realizowany w okresie od 1 października do końca lutego
następnego roku.
Kandydat musi dobrze znać język francuski lub angielski, jeżeli
program studiów będzie realizowany w tym języku.
Stypendysta otrzymuje ok. 767 € na każdy miesiąc spędzony we
Francji. Stypendium pokrywa koszty wpisowego (do kwoty 6100 €
rocznie) oraz ubezpieczenia zdrowotnego.

Termin nadsyłania zgłoszeń: 4 marca 2016 r.
http://institutfrancais.pl/sciences-universites/pl/stypendiabgf/bgf-master-2-gi-rok
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Stypendia rządu Indonezji
Ambasada Republiki Indonezji zaprasza studentów polskich uczelni do spędzenia roku
akademickiego w tym egzotycznym kraju w ramach programu Darmasiswa na rok
2016/2017, prowadzonego przez Ministerstwo Edukacji Narodowej oraz Ministerstwo Spraw
Zagranicznych Indonezji.
Program oferuje całoroczne stypendia pozwalające studentom z zagranicy na naukę języka
indonezyjskiego, muzyki gamelanowa, rzeźby, sztuki walki silat, a także zarządzenia
biznesem, informatyki, architektury czy tradycyjnej medycyny na wybranych uczelniach.
Kursy prowadzone w ramach programu DARMASISWA nie kończą się przyznaniem tytułu
naukowego (mają charakter non-degree).

Uczestnikom programu zostanie przyznane

Głównym

celem

programu

zwiększenie

zainteresowania

jest

językiem

i kulturą Indonezji wśród obywateli innych

stypendium w wysokości 2 mln rupii

państw. Program ma również przyczynić

indonezyjskich miesięcznie.

się do budowy wzajemnego zrozumienia
i rozwoju kulturowych więzi pomiędzy przedstawicielami różnych krajów.
Kandydaci w wieku do 30 r.ż. muszą posiadać certyfikat znajomości języka angielskiego
oraz dwa listy rekomendacyjne w języku angielskim z uczelni.
Szczegółowe informacje na temat programu Darmasiswa znajdują się na stronie
internetowej Ambasady Republiki Indonezji w Polsce.
Wykaz uczelni i kierunków dostępnych w ramach programu
znajduje się TUTAJ.
Wszelkie pytania dotyczące programu można wysyłać na
adres email: sosbud@indonesianembassy.pl .
Aplikacje można składać do 7 lutego 2016.
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Oferty stypendialne i stażowe
Dla umysłów ścisłych
DLA DOKTORANTÓW

Amgen Scholars
DLA STUDENTÓW

Można już składać wnioski w ramach

Trwają

konkursu

naukowego firmy Amgen. Jest on

Czesław

M.

Rodkiewicz

zapisy

do

programu

Scholarship Foundation. Konkurs adre-

skierowany

sowany jest do osób, które posiadają

farmacji,

dyplom inżyniera i studiują na studiach

Umożliwia

doktoranckich. Przyznane zostaną dwa

badawczych na najlepszych uczel-

stypendia w wysokości 4 000 dolarów

niach w Europie. Wraz z aplikacją

kanadyjskich

należy przesłać esej o osiągnięciach

wniosku

(ok.

należy

11

000

dołączyć

zł).

Do

opinie

do

biologii

naukowych
mendacyjne

naukowych.

Więcej

na

stronie

i

chemii,

biotechnologii.

prowadzenie

promotora oraz dwóch pracowników
Szczegóły

studentów

projektów

kandydata, listy
oraz

informacji

reko-

wykaz

ocen.

na

stronie

programu.

amgenscholars.com.

Termin składania aplikacji: 30.04.2016

Termin składania aplikacji: 02.02.2016

Pobyt badawczy we Francji

Stypendium we Florencji

DLA NAUKOWCÓW

DLA ABSOLWENTÓW

Ambasada Francji rozpoczęła przyjmo-

European University Institute z Florencji

wanie kandydatur w ramach programu

prowadzi nabór na studia dokto-

stypendiów rządu francuskiego (BGF).

ranckie. Konkurs kierowany jest do

Stypendia naukowe przeznaczone są

osób,

dla badaczy (ze stopniem doktora)

z ekonomii, historii, prawa i nauk

planujących

społecznych

przeprowadzić

część

które

chcą
lub

podjąć

studia

politycznych.

badań we Francji. Program dotyczy

Laureaci otrzymają stypendium w wy-

wszystkich dziedzin nauki, z wyjątkiem

sokości 1 250 euro miesięcznie. Osoby

medycyny. Wysokość stypendium to

przyjęte na studia będą miały także

1374 euro miesięcznie. Szczegóły na

zapewniony dodatek dla małżonka.

stronie Institut Francais.

Więcej informacji na stronie Instytutu.

Termin składania aplikacji: 16.05.2016

Termin składania aplikacji: 31.01.2015
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Wiadomości
Sukces na Wileńszczyźnie
Współpraca Polska-Chiny

Maria Suska, absolwentka UKW,
odniosła sukces w konkursie na

Do 30 września 2016 r. trwa nabór wniosków
w ramach konkursu na pracę dyplomową
o współpracy Polska - Chiny. Do konkursu
mogą zgłaszać się studenci i absolwenci
uczelni, którzy obronili prace dyplomowe
(licencjackie lub magisterskie) w okresie od
1 czerwca 2015 r. do 30 września 2016 r.
Szczegółowe informacje dostępne są na
stronie konkursu.

najlepszą pracę dyplomową
o Wileńszczyźnie. Na konkurs
zorganizowany przez Stowarzyszenie
Naukowców Polaków Litwy wpłynęło
kilkadziesiąt prac, w tym praca
z zakresu pedagogiki naszej
absolwentki: „Aspiracje życiowe
maturzystów z polskich szkół na
Litwie”, która zdobyła I miejsce.
Promotorem pracy jest prof. Roman
Leppert z Instytutu Pedagogiki UKW.
Serdecznie gratulujemy!

Konkursu NCN z zakresu nauk społecznych
Do 30 marca 2016 r. trwa nabór wniosków w ramach
konkursu sieci Norface na międzynarodowe projekty
badawcze z zakresu nauk społecznych pt. Dynamics of

Szkolenia dla badaczy

Inequality Across the Life-course: structures and procedures
(DIAL). Zgodnie z informacjami Narodowego Centrum Nauki

Firma Thomson Reuters zaprasza

z wnioskami mogą występować grupy badawcze, w skład

naukowców na cykl bezpłatnych

których wchodzą co najmniej trzy zespoły naukowe,

szkoleń internetowych z zakresu

pochodzące z co najmniej trzech różnych krajów.

wykorzystywania narzędzi i funkcji

Szczegółowe informacje o konkursie można znaleźć

dostępnych na platformie Web of

na stronie NCN.

Science. Szkolenia w j. polskim będą
obejmowały cztery sesje

W ramach konkursu będzie można uzyskać wsparcie na

tematyczne. Rejestracja na szkolenia

projekty realizowane przez podmioty z wybranych krajów

możliwa jest poprzez stronę Granty

Europy oraz Ameryki Południowej. Zgłaszane projekty będą

na badania.

mogły trwać do 36 miesięcy.

Szczegóły konkursy zostaną podane
Szczegóły
podane w dniu bwm@ukw.edu.pl
ogłoszenia
Newsletter
BWM Nr konkursy
01/2016 zostaną
www.bwm.ukw.edu.pl
konkursu.

w dniu
tel. 52 34
19 108ogłoszenia konkursu.Strona 9

RISE - Wymiana pracowników
Trwa nabór wniosków w ramach konkursu Marie Skłodowskiej-Curie pn. RISE (Research and
Innovative Staff Exchange). Maksymalnie 4-letni projekt badawczy i innowacyjny, powinien być
realizowany przez konsorcjum składające się z co najmniej 3 instytucji z 3 różnych krajów (w tym
minimum 2 kraje członkowskie UE lub stowarzyszone H2020). Jest on oparty na oddelegowywaniu
pracowników na okres od 1 do 12 miesięcy do członków konsorcjum. Realizacja projektu, oprócz
działań

badawczych

i

innowacyjnych,

powinna

obejmować

także

organizację

szkoleń

i konferencji. W działaniach mogą brać udział zarówno naukowcy, doktoranci jak i kadra
zarządzająca, administracyjna i techniczna.
Wnioski można składać do 29 kwietnia 2016 r.
Call nr H2020-MSCA-RISE-2016

SPOTKANIE INFORMACYJNE dot. konkursów otwartych w ramach projektów ERA-NET
27/01/2016, PAN, Warszawa
Warsztaty przeznaczone są dla naukowców zainteresowanych konkursami z zakresu nauk
społecznych

otwartych

w

ramach

międzynarodowych

projektów

ERA-NET.

Spotkanie

organizowane jest przez NCN we współpracy z Krajowym Punktem Kontaktowym.
Rejestracja na wydarzenie poprzez stronę KPK.

NIE PRZEGAP TERMINU
Komisja Europejska szuka ekspertów
29-01-2016
Komisja Europejska zaprasza specjalistów zajmujących się edukacją do współpracy przy realizacji
programu „Kształcenie i szkolenie 2020”. Grupy Robocze ds. Strategii „Kształcenie i szkolenie 2020” to
nieformalne zespoły ekspertów Komisji Europejskiej, których głównym zadaniem jest wspieranie
państw członkowskich w zakresie wzajemnej wymiany wiedzy i dobrych praktyk. W roku 2016
działalność prowadzić będzie sześć grup m.in. Grupa Robocza ds. Modernizacji Szkolnictwa
Wyższego.
Więcej informacji na stronie: eurodesk.pl
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