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Biura Współpracy Międzynarodowej UKW

Mimo że aura wiosenna
na razie nie zagościła
jeszcze na dobre za oknem
gorąco namawiamy,
by nie poddając się
pogodzie zaplanować
najbliższe miesiące
z uwzględnieniem
szans i możliwości
stypendialnych,
o których piszemy
w newsletterze.
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Na zdjęciu:
Studenci zagraniczni
programu Erasmus wraz
ze swoimi polskimi
przyjaciółmi
fot. własn.
Ekaterina Leykova

Nabór na praktykę studencką w programie Erasmus
w roku akademickim 2013/14

DLACZEGO WARTO WYJECHAĆ?


ZYSKUJESZ MOŻLIWOŚĆ SAMODZIELNEGO WYBORU INSTYTUCJI PRZYJMUJĄCEJ



OTRZYMASZ STYPENDIUM Z PROGRAMU ERASMUS (min. 400 EUR/m-c)



WZBOGACISZ SWOJE CV



ZDOBĘDZIESZ UNIKALNE DOŚWIADCZENIE



OTRZYMASZ WPIS DO SUPLEMENTU DO DYPLOMU



UZYSKASZ MOŻLIWOŚĆ UZNANIA PRAKTYK W RAMACH PRAKTYK
OBOWIĄZKOWYCH

WYMAGANE DOKUMENTY:
FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY
ZAŚWIADCZENIE O ŚREDNIEJ OCEN Z TOKU STUDIÓW
LIST MOTYWACYJNY

Termin zgłoszeń: 31 maja
ERASMUS.UKW.EDU.PL

Uwaga: Zachęcamy do zapoznania się z obszerną bazą praktyk europejskich dla studentów, dostępną na
stronie erasmus.org.pl (strefa studenta).
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Nabór na wyjazdy pracowników UKW w programie
Erasmus w roku akademickim 2013/14
Trwa nabór na wyjazdy pracowników naukowo-dydaktycznych
i administracyjnych w celach dydaktycznych i szkoleniowych.

Formularz
zgłoszeniowy do

należy dostarczyć do 30 czerwca

programu Erasmus

2013 r. do Uczelnianego Koordynatora Programu Erasmus lub Biura

należy wypełnić na

Współpracy Międzynarodowej

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY oraz

stronie internetowej

TEACHING PROGRAMME/WORK PLAN (dostępne w Biurze Współpracy

erasmus.ukw.edu.pl,

Aby przystąpić do rekrutacji

Międzynarodowej oraz pod adresem:
www.erasmus.ukw.edu.pl>Erasmus>Dla pracowników).
Oferujemy:
 stypendium z budżetu Programu Erasmus;


tygodniowy pobyt/ minimum 5 godzin zajęć
dydaktycznych;



szkolenie/wizytę studyjną w partnerskiej uczelni,
przedsiębiorstwie, placówce badawczej, itp.

Wyjazdy z programu Erasmus są dobrą okazją do sprawdzenia
i doskonalenia własnych kompetencji, umożliwiają nawiązanie
kontaktów o charakterze naukowo-dydaktycznym oraz inicjowanie
interesującej współpracy z zagranicznymi uczelniami lub innymi
instytucjami.
Więcej informacji na temat możliwości udziału w Programie, zasady
realizacji wyjazdów, formularze zgłoszeniowe oraz lista uczelni
partnerskich UKW:

erasmus.ukw.edu.pl
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wydrukować,
podpisać,
a następnie uzyskać
właściwego
dyrektora.

Praktyczne aspekty pracy z serwisem CORDIS,
Participant Portal i Partners Service
22 kwietnia 2013
(poniedziałek)
w godz. 10.45 -12.30
budynek Copernicanum,
laboratorium komputerowe, sala 107
ul. Kopernika 1

Rejestracja
uczestników
trwa do
15 kwietnia

Punkt Kontaktowy ds. 7 PR przy Biurze Współpracy Międzynarodowej
serdecznie zaprasza adiunktów, asystentów oraz doktorantów do

Formularze
zgłoszeniowe:
bwm.ukw.edu.pl

udziału w spotkaniu podczas, którego zostaną omówione zasady
planowania

i

realizacji

kariery

naukowej

na

poziomie

międzynarodowym.
Podczas warsztatów będzie można uzyskać praktyczną wiedzę
z zakresu

rejestracji

w

bazie

partnerów

realizujących

bądź

planujących realizację projektów w 7. PR UE. Zaprezentowana
zostanie baza ekspertów oceniających wnioski w 7. PR UE oraz baza
projektów finansowanych ze środków 7. PR UE. Uczestnikom
warsztatów przedstawione zostaną także funkcje portalu dla
mobilnych naukowców – EURAXESS.
Spotkanie

poprowadzą

pracownicy

Regionalnego

Punktu

Kontaktowego ds. 7. PR UE Politechniki Gdańskiej, Aleksandra
Dubiella-Jackowska i Magdalena Urbanowicz. Ze względu na
charakter

spotkania,

ilość

miejsc

jest

ograniczona

prosimy

o wysyłanie formularzy zgłoszeniowych do 15 kwietnia 2013 r.
Więcej informacji na stronie BWM - bwm.ukw.edu.pl,
Aktualności; zakładka: Punkt kontaktowy (szkolenia).
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Szanse na stypendium w ramach
Funduszu Wyszehradzkiego
-spotkanie informacyjne na UKW
Biuro Współpracy Międzynarodowej zaprasza na spotkanie poświęcone
zasadom aplikowania o granty w ramach Funduszu Wyszehradzkiego.
Zapraszamy przede wszystkim studentów studiów II i III stopnia oraz

26 kwietnia

pracowników naukowych.

godz. 10.0011.30

Spotkanie odbędzie się 26 kwietnia (piątek) w Sali

Rady Wydziału

Pedagogiki i Psychologii UKW (ul. Chodkiewicza 30), a poprowadzi je pan
Piotr Bajda, przedstawiciel Międzynarodowego Funduszu Wyszehradzkiego
w Polsce, który przedstawi najważniejsze informacje dotyczące m.in. historii
Funduszu,

typów

stypendiów,

terminów

aplikowania

i

sposobie

przygotowania dokumentów.
Zainteresowanych prosimy o przesyłanie formularzy zgłoszeniowych mailem
na adres: mszews@ukw.edu.pl.

Celem Międzynarodowego Funduszu Wyszehradzkiego jest wsparcie współpracy
pomiędzy państwami Grupy Wyszehradzkiej (Polska, Czechy, Węgry, Słowacja)
oraz ich wspólna reprezentacja w państwach trzecich.
Cele te realizowane są poprzez wspieranie finansowe działań z zakresu promocji
i rozwoju:


współpracy kulturalnej;



wymiany naukowej, badań naukowych i współpracy w dziedzinie edukacji;



wymiany młodzieży;



współpracy przygranicznej;



promocja turystyki.
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Sala Rady
WPiP
formularz
zgłoszeniowy:
bwm.ukw.edu.pl

7 Program Ramowy – pilotażowy konkurs ERA-Chairs
ogłoszony przez Komisję Europejską
Wzmacnianie silnej, międzynarodowej pozycji polskich uczelni i ośrodków badawczych jest
jednym z najpoważniejszych wyzwań – znaczącym wsparciem w podnoszeniu ich
konkurencyjności może stać się ogłoszony przez Komisję Europejską pilotażowy konkurs ERA
Chairs. Jego budżet – 12 milionów euro – pozwoli na tworzenie Katedr Europejskiej
Przestrzeni Badawczej w krajach i regionach Europy, które dotąd w niewystarczającym
stopniu korzystały ze środków 7. Programu Ramowego.
W ramach konkursu pomiędzy szkoły wyższe i jednostki badawcze rozdzielone zostaną granty
o maksymalnej wartości 2,4 mln euro. Środki te przeznaczone zostaną na zatrudnienie
wybitnych uczonych z zagranicy i stworzenie pod ich kierunkiem międzynarodowych
zespołów naukowych. Zakresy prac zespołów określą nagrodzone w konkursie jednostki, co
pozwoli najpełniej wykorzystać ich dotychczasowy dorobek naukowy oraz zaplecze
laboratoryjne.
Szczegółowe informacje o konkursie ERA Chairs dostępne są na stronie: www.ec.europa.eu.

Aplikacje w konkursie ERA Chairs można składać
do 30 maja 2013 r.
europa.ec.eu
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Program stypendialny niemieckiego Bundestagu
Adresaci stypendium: Stypendium skierowane jest do młodych absolwentów wyższych
uczelni zainteresowanych polityką, których kwalifikacje i osobowość predestynują do
objęcia ważnych funkcji w ich kraju
Stypendium:
450 euro miesięcznie,
bezpłatne zakwaterowanie,
pokrycie kosztów ubezpieczenia i podróży.
Okres: Stypendium obejmuje okres od 1 marca do 31 lipca 2014.
15-tygodniowy staż w biurze jednego z deputowanych do Bundestagu jest świetną okazją
do poznania niemieckiego systemu parlamentarnego i procesów podejmowania decyzji
politycznych oraz zdobycia doświadczenia z zakresu pracy parlamentarnej.
można uzyskać w Ambasadzie Republiki Federalnej Niemiec w Warszawie (wydział prasowy,
Lidia Łukasik), ul. Jazdów 12, tel. 22 58 41 700

Termin nadsyłania
zgłoszeń:
30 czerwca
bundestag.de/ips
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Oferta stypendialna WIRTH STUDIES - Kanada
Wirth Institute for Austrian and Central European Studies, University of Alberta, Edmonton,
Canada funduje roczne stypendium dla słuchaczy studiów doktoranckich (1 września 2013 31 sierpnia 2014).
Stypendium wynosi CAN $26,400.00 i wypłacane jest w formie 12 rat na początku każdego
miesiąca (ok. $24,000.00 po podatkach). Kandydat, któremu zostanie przyznane stypendium
będzie pracownikiem Wirth Institute for Austrian and Central European Studies oraz będzie
aktywnie zaangażowany w pracę nad dysertacją doktorską.
Oferta skierowana jest do młodych naukowców z każdej dziedziny nauk humanistycznych
i społecznych. Kandydaci powinni legitymować się obywatelstwem polskim oraz być
słuchaczami studiów doktoranckich (na stadium zaawansowanym). Ponadto wymagana
jest biegła znajomość języka angielskiego (w mowie jak i w piśmie) oraz podstawowa
znajomość

języka

niemieckiego

lub

innego

języka

środkowoeuropejskiego.

Udokumentowana praca badawcza (najlepiej w formie publikacji) będzie dodatkowym
atutem. Kandydaci powinni przedłożyć opis pracy badawczej w języku angielskim (maks.
500 słów), curriculum vitae oraz podać nazwiska dwóch referentów. Podania w formie
elektronicznej należy przesyłać na adres internetowy: patrouch@ualberta.ca, albo w formie
wydruku na adres: the Wirth Institute for Austrian and Central European Studies, 300 Arts
Building, University of Alberta, Edmonton AB, Canada T6G 2E6. Ostateczny termin nadsyłania
wersji elektronicznej: 30 kwietnia 2013.

wirth.ualberta.ca
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Konkurs EDU – inspiracje rozpoczęty
Konkurs EDUinspiracje ogłoszony został w tym roku pod hasłem:
"Historie sukcesu. Jak udział w programach edukacyjnych wpłynął na
funkcjonowanie instytucji i nasze życie."
Obok obecnych w EDUinspiracjach od dwóch lat beneficjentów
TERMIN

programu „Uczenie się przez całe życie”, do grona adresatów konkursu

PRZYJMOWANIA

dołączyli beneficjenci programów „Młodzież w działaniu”, eTwinning,

ZGŁOSZEŃ:
26.05.2013

Funduszu Stypendialnego i Szkoleniowego oraz Polsko-Litewskiego
Funduszu Wymiany Młodzieży.
Konkurs przeznaczony jest dla wszystkich, którzy realizowali projekty
w którymś z powyższych programów w latach 2007-2013. Serdecznie
zapraszamy do udziału!

Podpis do obrazu/grafiki.
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Stypendia na studia doktoranckie w Niemczech
8 maja 2013 roku mija termin składania aplikacji na stypendia na
studia doktoranckie International Max Planck Research School for
Molecular and Cellular Biology - PhD program.

Więcej
atrakcyjnych

International Max Planck Research School for Molecular and Cellular

ofert

Biology

stypendialnych

(IMPRS-MCB)

–

to

międzynarodowy

program

studiów

doktoranckich, zorganizowany wspólnie z Max Planck Institute of

z całego świata:

Immunobiology and Epigenetics oraz University of Freiburg.
skrzydlatestudia.pl

Oferta skierowana jest do absolwentów studiów magisterskich
z dziedziny biologii, biochemii i biomedycyny, którzy chcieliby zająć
się naukowo zagadnieniami z zakresu immunologii, bioinformatyki,
epigenetyki, proteomiki oraz biologii rozwoju. Więcej na temat
prowadzonych badań na stronach: imprs-mcb.mpg.de

Stypendia badawcze dla matematyków
i informatyków
30 kwietnia i 30 września 2013 roku to terminy aplikacji na stypendia ERCIM Alain Bensoussan
Fellowship Programme.
Stypendia w ramach ERCIM Alain Bensoussan Fellowship Programme to oferta skierowana
do naukowców ze stopniem doktora w dziedzinach takich jak matematyka oraz
informatyka.
Do programu stypendialnego aplikować mogą zarówno naukowcy z instytucji naukowych
Podpis do obrazu/grafiki.

i badawczych jak i ci, pracujący w instytucjach komercyjnych. Tematy i zagadnienia
badawcze realizowane w ramach programu dostępne na stronach ERCIM. ERCIM do
udziału w programie w szczególności zachęca kobiet
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L’Oréal Polska dla Kobiet i Nauki

Od 2 kwietnia br. rozpoczyna się okres aplikacyjny do trzynastej edycji konkursu na stypendia
naukowe L'Oréal Polska dla Kobiet i Nauki przy wsparciu Polskiego Komitetu ds. UNESCO.
Konkurs skierowany jest do młodych kobiet – naukowców, realizujących prace naukowe
w dziedzinie nauki o życiu.

O stypendia ubiegać się mogą kandydatki, które są w ostatnim roku realizacji pracy
doktorskiej lub habilitacyjnej i potrafią udokumentować aplikacyjny charakter swoich
badań.
Spośród nadesłanych kandydatur ogólnopolskie jury pod przewodnictwem profesor Ewy
Łojkowskiej wyłoni 2 doktorantki oraz 3 habilitantki, które w 2014 r. otrzymają stypendia
w wysokości odpowiednio 27.000 oraz 32.000 zł.

Termin nadsyłania zgłoszeń upływa w dniu 31 maja br.

Szczegółowe informacje na temat konkursu, regulamin, formularze oraz skład jury można
znaleźć na stronie internetowej www.lorealdlakobietinauki.pl.

Więcej informacji na stronie:
lorealdlakobietinauki.pl
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Wiadomości
Wizyta w Mannheim
W dniach 13-16 marca br. delegacja z naszej uczelni
w osobach panów Prorektorów prof. dr. hab.
Sławomira Kaczmarka i prof. dr. hab. Piotra
Malinowskiego oraz kierownik BWM Anieli BekierJasińskiej wraz z przedstawicielami UTP oraz Urzędu
Miasta gościła w mieście partnerskim Mannheim.
Spotkano się z burmistrzem miasta oraz z Rektorem
Hochschule Mannheim, uczelni partnerskiej UKW.
hs-mannheim.de
Instytuty zainteresowane rozpoczęciem współpracy
z Hochschule Mannheim, w szczególności w obszarze
nauk ścisłych i przyrodniczych proszone są o kontakt
z Biurem Współpracy Międzynarodowej.
bwm.ukw.edu.pl

Wizyta Radcy ds. Kultury Ambasady Iraku
na UKW
3.04 Prorektor ds. Nauki i Współpracy z Zagranicą,
prof. Sławomir Kaczmarek gościł Vice-Radcę ds.
Kultury Ambasady Republiki Iraku, pana dr.
Mohammeda Riadh Abbas. Omawiano możliwości
współpracy
międzyuczelnianej
z
ośrodkami
akademickimi Iraku.

Kolejna

umowa

międzyrządowa

dla

Zakładu

with

emerging

Fizjologii i Toksykologii
Projekt

„Health

realated

pilot

studies

mycotoxins citrinin, T-2 and HT-2 toxin” zgłoszony przez Zakład

Stypendia na studia w
Hiszpanii
Uniwersytet w Lleida w Hiszpanii
zaprasza do składania aplikacji na
studia
magisterskie
dla
absolwentów, którzy uzyskali dyplom
poza Hiszpanią. W ofercie m.in.
informatyka,
pedagogika,
psychologia,
prawo
i
stosunki
międzynarodowe.
Termin składania dokumentów: 5
maja.
Więcej: TUTAJ.

Fizjologii i Toksykologii, Instytutu Biologii Eksperymentalnej UKW
razem z Institut für Tierenährung und Funktionelle Pflanzenstoffe
Veterinärmedizinische Universität Wien został wybrany jako
jeden w projektów wspierających mobilność naukowców na
posiedzeniu Polsko-Austriackiej Grupy Roboczej ds. współpracy
naukowo-technicznej, powołanej zgodnie z artykułem 19
Umowy między Polską Rzecząpospolitą Ludową a Republiką
Austrii o współpracy kulturalnej i naukowej. Koordynatorem
strony polskiej jest dr Magdalena Twarużek z Zakładu Fizjologii
i Toksykologii natomiast strony austriackiej prof. Josef Böhm.
Należy podkreślić, że jest to druga umowa międzyrządowa
realizowana obecnie przez Zakład Fizjologii i Toksykologii.
W grudniu

2012

roku

przyjęty

został

temat

z Ludwig-Maximilians-Universität München.
Więcej: bwm.ukw.edu.pl
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realizowany

7 Program Ramowy – wydarzenia
22/04/2013 Bydgoszcz – Praktyczne aspekty pracy z serwisem CORDIS, Participant
Portal oraz Partners Service
Więcej informacji: str. 4; bwm.ukw.edu.pl
25/04/2013 Warszawa – Indywidualne granty wyjazdowe Marie Curie – jak
przygotować dobry wniosek
Więcej informacji: kpk.gov.pl
25/04/2013 Poznań – Programy Narodowego Centrum Badań i Rozwoju
Więcej informacji: rpk.ppnt.poznan.pl
17/05/2013 Poznań – HORYZONT 2020. Projekty Unii Europejskiej i wdrożenia
kpk.gov.pl

NIE PRZEGAP TERMINU
17-04-2013
Polsko-Ukraińska wymiana młodzieży
Program, prowadzony przez Narodowe Centrum Kultury, ma przyczynić się do
pozytywnych zmian we wzajemnym nastawieniu społeczeństwa polskiego
i ukraińskiego, poznania historii obu krajów, odkrycia wspólnych celów w przyszłości.
Więcej informacji na stronie: eurodesk.pl
19-04-2013
Praktyki w NATO
Kwatera Główna NATO w Brukseli oferuje studentom i absolwentom studiów wyższych
możliwość odbycia sześciomiesięcznych staży w swoim biurze w Brukseli, agencjach
i organach. Podania przyjmowane są wiosną, staż można rozpocząć we wrześniu lub
marcu następnego roku.
Więcej informacji na stronie: eurodesk.pl
28-04-2013
AEGEE Summer University
AEGEE (Europejskie Forum Młodzieży) jest stowarzyszeniem studenckim. Promuje ideę
zjednoczonej Europy, współpracy, komunikacji i integracji. Działa na rzecz otwartego
i tolerancyjnego społeczeństwa przyszłości. AEGEE jest organizacją pozarządową,
niezależną politycznie, działającą na zasadach wolontariatu, zrzeszająca studentów
różnych dyscyplin. Działa na rzecz pokoju i stabilizacji, edukacji, aktywnego
obywatelstwa i wymiany kulturalnej. Funkcjonuje w 232 ośrodkach uniwersyteckich w 43
europejskich państwach.
Więcej informacji na stronie: eurodesk.pl
01-03-2013
Pożyteczne wakacje 2013
Celem konkursu jest umożliwienie dzieciom i młodzieży, spędzenia części wakacji
w swojej społeczności w sposób pożyteczny dla siebie i innych.
Więcej informacji na stronie: eurodesk.pl
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