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Biura Współpracy Międzynarodowej UKW
Zapraszamy do lektury
Newslettera BWM.
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na wyjazdy w ramach
programu Erasmus+.
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Europejski program stypendialny
Uruchomiony został nabór wniosków w ramach konkursu stypendialnego na pobyty
badawcze w wybranych instytutach wchodzących w skład Network of European Institutes
for Advanced Study.
W ramach konkursu możliwe jest zdobycie środków na badania z zakresu nauk
humanistycznych i społecznych. Wnioski mogą składać także przedstawiciele innych
dziedzin nauki, o ile do ich pracy nie jest konieczne korzystanie z laboratorium.
Nabór wniosków prowadzony jest w dwóch kategoriach: Senior i Junior fellowship.
Wnioskodawcy w konkursie Senior fellowship muszą spełnić następujące wymagania:
 posiadanie stopnia naukowego doktora;
 przynajmniej dziesięć lat w prowadzeniu badań naukowych po uzyskaniu stopnia
naukowego doktora.
Wnioskodawcy w konkursie Junior fellowship muszą spełnić następujące wymagania:
 posiadanie stopnia naukowego doktora;
 od 2 do 9 lat doświadczenia w prowadzeniu badań po uzyskaniu stopnia naukowego
doktora.
W ramach konkursu można uzyskać środki na

W ramach konkursu można uzyskać

trwające do dziesięciu miesięcy staże naukowe

następujące finansowanie:

w jednym z 16 instytutów, które należą do



programu, m.in. w szwajcarskim Collegium
Helveticum, francuskim Collegium de Lyon,

miesięcznie;


niemieckim Freiburg Institute for Advanced
Studies czy Israel Institute for Advanced Studies.
Więcej informacji dostępnych jest na stronie
EURAIS – www.2017-2018.eurias-fp.eu.

junior fellowship: ok. 2 600 euro
senior fellowship: ok. 3800 euro
miesięcznie;



koszty badań;



udziału w konferencjach;



koszty podróży i relokacji.

Nabór wniosków będzie trwał do 8 czerwca 2016 r.
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Stypendia rządu australijskiego
Trwa nabór wniosków na stypendia rządu australijskiego. W ramach programu Endeavour
Scholarships and Fellowships istnieje możliwość uzyskania środków na podjęcie studiów
magisterskich lub doktoranckich oraz prowadzenie badań naukowych w australijskich
jednostkach naukowych.
Oferta konkursowa adresowana jest m.in. do naukowców z Europy. Zgłoszenia mogą
przesyłać studenci i badacze, którzy studiują lub prowadzą badania naukowe z dowolnej
dziedziny nauki.
W ramach oceniania wniosków pod uwagę

W ramach programu Endeavour

brane będą: wyróżniające wyniki w nauce

Postgraduate Scholarships przewidziano:

lub doświadczenie w pracy badawczej,

 2-letnie studia magisterskie lub

ocena wypowiedzi kandydata na zadane

4-letnie studia doktoranckie;

tematy, plan pracy badawczej lub studiów
oraz działalność społeczna.

 stypendium w wysokości do 272 500
dolarów australijskich (doktorat) lub

Kandydat musi złożyć wymagane dokumenty
do 30 czerwca 2016.

140 500 dolarów australijskich (studia
magisterskie);
 pokrycie kosztów podróży;

Aplikowanie o stypendia odbywa się za

 pokrycie kosztów ubezpieczenia.

pośrednictwem serwisu internetowego. Tam

W ramach programu Endeavour

też

Research Fellowship przewidziano:

można

znaleźć

niezbędne

instrukcje

dotyczące składania wniosków.

 4-6 miesięczne projekty badawcze;

Pytania dotyczące konkursu oraz procesu
aplikacyjnego można kierować na adres:
endeavour@education.gov.au.

 stypendium w wysokości do 24 500$
australijskich;
 pokrycie kosztów podróży;
 pokrycie kosztów ubezpieczenia.

Szczegółowe informacje można znaleźć na stronie programu:
internationaleducation.gov.au.

Newsletter BWM Nr 04/2016

www.bwm.ukw.edu.pl

bwm@ukw.edu.pl

tel. 52 34 19 108

Strona 4

Współpraca polsko-niemiecka
Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego oraz Niemiecka Centrala Wymiany Akademickiej
(DAAD) zapraszają do współpracy przy realizacji projektów badawczych na lata 2017-2018.
Celem programu jest wsparcie mobilności akademickiej między Polską a Niemcami.
Warunkiem złożenia wniosku jest przygotowanie przedsięwzięcia naukowego, którym zajmą
się wspólnie naukowcy obu krajów. We wniosku należy przedstawić cel naukowy projektu
(zakres, nowe elementy, cele cząstkowe)
w aspekcie współpracy polsko-niemieckiej.
Wnioskodawca niemiecki otrzymuje środki
finansowe na realizację programu z DAAD.
MNiSW finansuje program w ramach dotacji
podmiotowej
jednostki.

na

działalność

Polski

statutową

koordynator

projektu

powinien uzgodnić możliwość finansowania
ze

swoim

przełożonym

będącym

dysponentem środków finansowych.
podróży

i

krótkich

nauczycieli akademickich i młodych
naukowców po doktoracie:
• 89 euro/ dzień przy pobycie do 22 dni;
• 2000 euro przy pobycie od 23 dni do
jednego miesiąca.
Dla studentów i doktorantów:
• 44 euro/dzień przy pobycie do 22 dni;
• 1000 euro przy pobycie od 23 dni do

W ramach programu wspierane są tylko
koszty

Wsparcie finansowe DAAD dla

pobytów

jednego miesiąca;
• 33 euro przy pobycie od 31 do 50 dni.

naukowców, doktorantów i magistrantów
w kraju partnera. Całkowity okres wspierania projektu wynosi 2 lata. Maksymalny
jednorazowy okres pobytu u partnera może wynosić 1 miesiąc w przypadku naukowców
i 2 miesiące w przypadku studentów oraz doktorantów.
Strona polska pokrywa koszty podróży i pobytu członków polskiego zespołu naukowego,
a DAAD koszty zespołu niemieckiego. Polski wnioskodawca po przyjęciu projektu
(w dziedzinie nauk podstawowych) do programu wykonawczego może ubiegać się
o wsparcie finansowe w Narodowym Centrum Nauki.
Formularz zgłoszeniowy oraz szczegółowe informacje dostępne są na
stronie MNiSW.
Termin składania wniosków: 30.06.2016
Informacji nt. projektu udziela:
Jan Calak, tel. 48 22 5292 372, email: jan.calak@mnisw.gov.pl
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Stypendium za Oceanem
Amerykańskie uczelnie czekają na pracowników naukowych z Polski, którzy w ramach
programu

Fulbright

Senior

Award

będą

prowadzić

własne

prace

badawcze

w USA przez okres co najmniej czterech miesięcy.
Stypendium przeznaczone jest dla osób z doktoratem, które posiadają co najwyżej stopień
doktora habilitowanego uzyskany w ciągu ostatnich 5 lat. Kandydaci ze stopniem
naukowym doktora habilitowanego mogą zgłaszać się do konkursu tylko, jeśli poza
badaniami będą prowadzić zajęcia z amerykańskimi studentami.
Kandydaci

muszą

wykazać

się

bardzo

dobrą

znajomością

języka

angielskiego,

potwierdzoną np. certyfikatem językowym na poziomie B2. Uznawane jest również
zaświadczanie o zaliczeniu egzaminu doktorskiego z języka angielskiego.
Czas trwania stypendium może wynosić od czterech do dziewięciu miesięcy.
W ramach stypendium zapewnione jest pokrycie następujących wydatków:
 zwrot kosztów zakupu biletu lotniczego do/z USA,
 dodatek na zagospodarowanie się w USA,
 koszty związane z realizacją projektu badawczego oraz z udziałem
w konferencjach,
 koszty utrzymania stypendysty oraz jednego członka rodziny (męża lub
dziecka do 21. roku życia).

Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest złożenie przez kandydata do 15 maja 2016 r.
kompletnej aplikacji w wersji elektronicznej w systemie Embark oraz wersji papierowej
przesłanej na adres Komisji Fulbrighta.
Wykaz wymaganych dokumentów oraz szczegóły konkursu dostępne są na stronie
www.fulbright.edu.pl/pl/fulbright-senior-award.
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Forum polsko-francuskie
Ambasada Francji w Polsce, Instytut Francuski w Polsce oraz Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa
Wyższego zapraszają na drugą edycję Polsko-Francuskiego Forum Nauki i Innowacji, która
odbędzie się w dniu 8 czerwca w Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie.
W wydarzeniu weźmie udział blisko 300 uczestników, w tym: francuscy i polscy naukowcy,
zespoły zaangażowane w projekty europejskie, partnerzy projektów Polonium oraz
przedstawiciele międzynarodowych laboratoriów stowarzyszonych (LIA) CNRS.
PROGRAM
Język: francuski i polski z tłumaczeniem symultanicznym
9.30-10.00 Powitanie uczestników
10.00-10.45 Inauguracja Forum
Oficjalne przemówienia
Sekretarz Stanu – Polskie Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego
Sekretarz Stanu – Francuskie Ministerstwo Edukacji, Szkolnictwa Wyższego i Badań
10.45-11.45 Sesja plenarna Od nauki do innowacji
Tematyka: finansowanie, innowacje i transfer technologii
11.45-11.50 Wręczenie nagród naukowych
11.50-12.30 Przerwa kawowa, prezentacja plakatów, język: angielski
12.30-14.30 Sesje tematyczne
1. Dwustronna współpraca naukowa oraz program Polonium: pierwszy krok
w kierunku europejskich projektów programu Horizon 2020.
2. Badania i innowacje w dziedzinie energetyki.
3. Zielone technologie i eko-innowacje (dyskusja).
4. Współpraca naukowa i technologiczna w dziedzinie przestrzeni kosmicznej.
5. Innowacje, rozwój i reindustrializacja (dyskusja).
14.30-15.00 Podsumowanie Forum
15.00-16.30 Poczęstunek

Rejestracji należy dokonać do 16 maja poprzez stronę http://goo.gl/forms/F6iZehiF9n.
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Międzynarodowy projekt na UKW
W Katedrze Dydaktyki i Studiów nad Kulturą Edukacji UKW realizowany jest projekt
finansowany z programu Erasmus+ Partnerstwa startegiczne Narrative Environments for Play
and Learning (NEPL).
Główną ideą projektu jest opracowanie nowego modelu pracy nauczyciela z dzieckiem
wspierającego rozwój samoregulacji u dzieci w zabawie i uczeniu się, w oparciu
o kulturowo-historyczną koncepcję Lwa S. Wygotskiego.
Członkowie

międzynarodowego

zespołu

projektowego

(badacze

uniwersyteccy

i nauczyciele praktycy) pracują nad projektem przewodnika NEPL (Narrative environments
for

play

and

learning).

Nauczyciele

wczesnej

edukacji

są

zaangażowani

w oryginalną działalność zabawy narracyjnej odtwarzaną w kulturze własnych klas. Dzięki
udziałowi w projekcie NEPL rozwijają kulturowe kompetencje niezbędne do tworzenia
narracyjnego środowiska uczenia się,
perspektywy

swojej

roli

w

uzyskują nowe

sytuacjach

edukacyjnych,

tworząc przestrzeń dla rozwoju i uczenia się.
Zespół projektu UKW tworzą pracownicy Katedry Dydaktyki i
Studiów nad Kulturą Edukacji (Instytut Pedagogiki, Wydział Pedagogiki i Psychologii) w
składzie: prof. dr hab. Ewa Filipiak (lider zespołu), dr Ewa Lemańska–Lewandowska oraz dr
Małgorzata Wiśniewska.
Termin realizacji: 01.09. 2015- 01.09.2017
Budżet projektu - 241.810 euro

Lider projektu: Lithuanian University of Educational Sciences in Vilnius (Litwa)
Partnerzy:
 Kindergarten Vilniaus lopselis-darzelis Gintarelis in Vilnius (Litwa)
 UNIWERSYTET KAZIMIERZA WIELKIEGO W BYDGOSZCZY (Polska)
 Zespół Szkół nr 19 im. Synów Pułków w Bydgoszczy (Polska)
 University of Helsinki (Finlandia)
 Kaivokselan toimintayksikkö - day care unit, which includes two day care centers ’Kaivoksela’
and ’Jokiuoma’ in Vantaa (Finlandia)
 Vanessa Nursery School in London (Wielka Brytania)
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Oferty stypendialne i stażowe
Francuskie stypendium

Nowy nabór w konkursie FNP

(DLA NAUKOWCÓW)

(DLA ZESPOŁÓW BADAWCZYCH)

Trwa nabór wniosków na stypendia

2 maja rozpocznie się nowy nabór

rządu francuskiego dla naukowców ze

wniosków w ramach konkursu TEAM

stopniem minimum doktora. Stypendia

Fundacji

przyznawane

są

dyscyplinach,

we

jednak

wszystkich

w

tym

roku

priorytetowo traktowane są technologie
informacyjne.

Miesięczny

pobyt

we

na

Wnioskodawcą

rzecz

Nauki

w

konkursie

Polskiej.
może

zostać naukowiec posiadający co
najmniej

stopień

doktora,

który

zamierza zatrudnić w swoim zespole
studentów,

doktorantów

oraz

Francji musi zostać zrealizowany między

młodych doktorów.

czerwcem

a

2016.

obligatoryjny jest udział co najmniej

Stypendysta

otrzymuje

euro

jednego

grudniem
1374

miesięcznie. Informacje dostępne są na
stronie: www.institutfrancais.pl.

partnera

z

zagranicy.

Finansowane będą projekty trwające
do 36 miesięcy. Informacje na stronie
fnp.org.pl/oferta/team-2.

Termin składania aplikacji: 16.05.2016

Termin składania aplikacji: 20.06.2016

Prestiżowe stypendium

Dla ciekawych świata

(DLA NAUKOWCÓW)

(DLA NAUKOWCÓW)

Rozpoczęto
stypendia
O

W programie

nabór
Fundacji

stypendium

archeologowie,

na

Polscy naukowcy wraz z uczonymi

Lanckorońskich.

z trzynastu innych krajów Europy mogą

wniosków

mogą

ubiegać

historycy,

się

historycy

sztuki, filologowie klasyczni i historycy

się ubiegać
przez

o granty przyznawane

Stowarzyszenie

National

Geographic, w ramach Globalnego
Funduszu

Badawczego.

Nabór

filozofii. W ramach programu finanso-

wniosków

wane

badań

równocześnie w trzech konkursach:

w Wiedniu, Londynie i Rzymie. Wnioski na

Exploration Grants, Research Grants

stypendia przyjmowane są przez Polską

oraz

Akademię Umiejętności, szczegóły na

wysokość grantu wynosi ok. 20 000

jest

prowadzenie

stronie pau.krakow.pl.

Conversation

Grants.

jest

Średnia

euro. Szczegóły dostępne są na stronie
nationalgeographic.com.

Termin składania aplikacji: 15.05.2016
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Wiadomości
Promocja na Ukrainie
W kwietniu delegacja z UKW w składzie: prof. dr hab. Sławomir Kaczmarek, Prorektor ds. Nauki
i Współpracy z Zagranicą UKW,

Aniela

Bekier-Jasińska,

kierownik BWM

oraz Anastasiia

Tereshchenko, studentka UKW gościli na Ukrainie. W czasie pobytu we Lwowie, w Chmielnickim
i Czerniowcach reprezentanci UKW spotykali się z młodzieżą w szkołach oraz instytucjach
kulturalnych. Podczas spotkań prezentowana była oferta edukacyjna UKW oraz warunki odbywania
studiów przez obcokrajowców. W Czerniowcach delegacja UKW udzieliła wywiadu w lokalnej
telewizji. W czasie programu został wyemitowany przygotowany przez BWM film promocyjny UKW.

Nawiązanie współpracy z rosyjskim uniwersytetem
W marcu 2016 roku przedstawiciele UKW: prof. dr hab. Sławomir Kaczmarek, Prorektor UKW,
Prodziekani - prof. dr hab. Małgorzata Święcicka i prof. dr hab. Janusz Golinowski oraz Wicedyrektor
IHiSM dr Teresa Maresz przebywali w Rosji na zaproszenie władz Państwowego Uniwersytetu
Humanistyczno-Technologicznego Obwodu Moskiewskiego w Oriechowo-Zujewo. Efektem wizyty jest
podpisanie listu intencyjnego dotyczącego współpracy naukowej oraz wymiany studentów.
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Granty indywidualne Marii Skłodowskiej-Curie
Trwa nabór wniosków w ramach konkursu Individual Fellowships, który organizowany jest w ramach
Akcji Marii Skłodowskiej-Curie. Celem konkursu jest umożliwienie indywidualnym naukowcom
zdobywania nowej wiedzy i pracy nad projektami w dowolnym miejscu Europy i świata w wybranej
jednostce. Przyznane granty mają także rozwijać innowacyjność i kreatywność badaczy.
Stypendysta w porozumieniu z wybraną przez siebie instytucją przygotowuje projekt badawczo
-szkoleniowy. Może on dotyczyć każdej dziedziny wiedzy i tematu zaproponowanego przez
naukowca, przy czym wysoko cenione są projekty inter- i multidyscyplinarne.
W ramach Individual Fellowships wyróżnia się dwa typy grantów:
 European Fellowships - w ramach grantu możliwe jest prowadzenie przez indywidualnego
naukowca badań przez okres od 12 do 24 miesięcy. Badania prowadzone są w placówce
naukowej lub przedsiębiorstwie z innego kraju europejskiego niż pochodzi naukowiec.
Szczegóły na stronie KPK.
 Global Fellowships - w ramach grantu doświadczeni naukowcy mogą prowadzić badania
w tzw. krajach trzecich (każde państwo nie będące członkiem i nie stowarzyszone z UE). Pobyt
zagraniczny może trwać od 12 do 24 miesięcy. W ramach grantu istnieje także obowiązkowa
faza powrotna do Europy, która musi trwać 12 miesięcy.
Szczegóły na stronie KPK.
Termin składania wniosków upływa 14 września 2016.

Nauki społeczne – oferta austriackiego SYNYO GmbH
Organizacja z Austrii: SYNYO GmbH jest zainteresowana nawiązaniem współpracy z jednostkami
z Polski w celu wspólnego aplikowania o granty w programie Horyzont 2020. Obszary tematyczne,
którymi zajmują się w swoich projektach dotyczą między innymi nauk społecznych, starzejącego się
społeczeństwa, analizy danych jak również zagospodarowania miejskiego – inteligentne miasta.
Więcej informacji o firmie i jej działalności znajduje się TUTAJ.
Osoba do kontaktu:
dr Peter Leitner
email: peter.leitner@synyo.com
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Wspólne programy studiów – propozycja z Czech
Uniwersytet Palackiego w Ołomłuńcu zaprasza do wspólnego aplikowania o granty w projektach
Marii Skłodowskiej-Curie ITN (Innovative Training Networks) w programie Horyzont 2020. Uczelnia chce
stworzyć wspólne programy studiów doktoranckich z zakresu edukacji.
Zobacz ofertę uczelni.
Osoba do kontaktu: Dominika Provázková Stolinská, Ph.D. e-mail: dominika.stolinska@gmail.com
Kolejny konkurs na projekty w ramach MSCA ITN będzie otwarty 15 września 2016 r.
Terminem składania wniosków upływa 10 stycznia 2017 r.

Biotechnologia – CNTA z Hiszpanii poszukuje partnerów
Hiszpańskie Narodowe Centrum Technologii Żywności i Bezpieczeństwa (CNTA) jest zainteresowane
nawiązaniem współpracy z jednostkami z Polski. Głównym celem instytucji jest przyczynienie się do
rozwoju i innowacji w sektorze rolno-spożywczym.
Szczegółowe informację dotyczące doświadczenia firmy, jej możliwości oraz potencjalnych
kierunków rozwoju przedstawiono w załączonej ofercie.
Osoba do kontaktu: Sonia Elvira Chamarro, e-mail: selvira@cnta.es

NIE PRZEGAP TERMINU
Kursy BEST dla studentów kierunków technicznych
15-05-2016
Studencka organizacja

non-profit

BEST

organizuje kursy,

dzięki

którym

studenci

kierunków

technicznych mają szansę na obycie się w międzynarodowym środowisku, nawiązanie kontaktów
oraz udoskonalenie znajomości języka angielskiego. Podczas kursów naukowych uczestnicy biorą
udział w wykładach wygłaszanych przez kadrę naukową lub zaproszonych ekspertów. Odwiedzają
też firmy, zakłady przemysłowe i instytuty badawcze. Tematyka kursów obejmuje różne zagadnienia
techniczne oraz z zakresu ekonomii, marketingu i zarządzania. Lokalna grupa BEST organizująca kurs
zapewnia zakwaterowanie i zwrot kosztów utrzymania na czas trwania kursu, transport na wykłady
oraz bezpłatne materiały szkoleniowe.
Więcej informacji na stronie: eurodesk.pl
Newsletter BWM Nr 04/2016

www.bwm.ukw.edu.pl

bwm@ukw.edu.pl

tel. 52 34 19 108

Strona 12

