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Biura Współpracy Międzynarodowej UKW
W pierwszym jesiennym numerze
newslettera przedstawiamy
wybrane oferty studenckich
praktyk zagranicznych,
oraz najciekawsze, naszym
zdaniem, oferty stypendialne.
Życząc wszystkim
Subskrybentom pełnego
sukcesów nowego roku
akademickiego,
zapraszamy do lektury!
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Na zdjęciu:
Studenci zagraniczni programu
Erasmus wraz z Mentorami

Erasmus dla studentów – DODATKOWY NABÓR na
semestr letni
Dodatkowy nabór na wyjazdy na studia realizowane w ramach
programu Erasmus w semestrze letnim w roku akademickim

do programu Erasmus

2013/2014 zakończy się 30 października br.
Uwaga:

studenci

kierunku

Formularz zgłoszeniowy
należy wypełnić na

POLITOLOGIA

zainteresowani

stronie internetowej

wyjazdem na studia do Oslo (NLA University College, Bergen)

erasmus.ukw.edu.pl,
wydrukować,

proszeni są o złożenie dokumentów do 10 października.

podpisać, a następnie
uzyskać podpis

Student zainteresowany udziałem w rekrutacji zobowiązany jest

koordynatora

złożyć w BIURZE WSPÓŁPRACY MIĘDZYNARODOWEJ następujące

instytutowego

dokumenty:


formularz

(lista koordynatorów

zgłoszeniowy

(dostępny

w

zakładce

Dla

znajduje się na stronie

studentów) Formularz na wyjazdy na studia dostępny jest
w wersji online.


zaświadczenie o średniej z toku studiów
(wystawia dziekanat)



potwierdzenie znajomości języka - certyfikat, zaświadczenie
ze szkoły językowej, lektoratu, itp. (w przypadku braku
potwierdzenia, student przystępuje do testu językowego)



zaświadczenie o dodatkowych osiągnięciach (działalność
na

rzecz

uczelni,

udział

w

programach/projektach

międzynarodowych)
NIE CZEKAJ, ZGŁOŚ SIĘ JUŻ DZIŚ!
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biura w zakładce
Kontakt).

„Warsztaty komunikacji naukowej – Poznań”

Regionalny Punkt Kontaktowy ds. 7 PR przy Fundacji Rozwoju
Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu serdecznie zaprasza
młodych naukowców i doktorantów z regionu do wzięcia udziału w:

Ilość miejsc
ograniczona.

WARSZTATACH KOMUNIKACJI NAUKOWEJ
14.10 (poniedziałek) – 18.10 2013 r. (piątek)
PPNT Fundacji UAM, bud. C4, sala 56, ul. Rubież 46, Poznań
Tygodniowe

warsztaty

przygotowywania

poświęcone

prezentacji

ustnych,

będą
pisania

m.in.

zasadom

artykułów

oraz

tworzenia wniosków o granty. Dyskusje, wykłady i prezentacje
zaplanowane są na ok. 6 godzin dziennie.
Warsztaty poprowadzi pan Edward Potworowski z Instytutu ArmandaFrappiera z Kanady, który od 17 lat realizuje kursy pisemnej i ustnej
komunikacji naukowej. Od uczestników wymaga się znajomości języka
angielskiego.
Koszt warsztatów: 200 zł. Organizatorzy zapewniają materiały, przerwy
kawowe, obiady.
Szczegóły i formularz rejestracyjny: rpk.ppnt.poznan.pl (Szkolenia).

Strona 3

Zgłoszenia
przyjmowane są do
1 października.

Newsletter BWM ● Numer 09/2013, ● www.bwm.ukw.edu.pl●bwm@ukw.edu.pl (052) 34 19 108

Osoba do kontaktu:
Agata Bartoszewska
ab@ppnt.poznan.pl
61 8279744

Fundusz Stypendialny SCIEX – dni otwarte oraz
nabór wniosków
26 września w siedzibie Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji w Warszawie
odbędzie się dzień otwarty poświęcony Programowi wymiany naukowej
między Szwajcarią a nowymi państwami członkowskimi UE Sciex-NMSch.
Spotkanie będzie poświęcone możliwościom finansowania w ramach
Programu

oraz

dotychczasowym

osiągnięciom

i

perspektywom

Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy, uczestnicy wysłuchają
także

porad

dotyczących

poprawnego

wypełniania

formularzy

Spośród nowych
państw
członkowskich Polska
jest krajem, który
wysyła największą
liczbę osób
w ramach funduszu
SCIEX. Dotychczas
dofinansowano 96
projektów.

aplikacyjnych. Zapisy prowadzone są wyłącznie drogą elektroniczną,
zgłoszenia prosimy wysyłać na adres: lukasz.sopyla@frse.org.pl.
Ostatni w tym roku nabór do Funduszu SCIEX rozpoczął się 1 września termin składania aplikacji: 1 listopada, warto zatem już teraz rozpocząć
przygotowania,

nawiązać

kontakty

ze

szwajcarskimi

instytucjami

badawczymi/uczelniami.
W ramach Funduszu Stypendialnego można uzyskać dofinansowanie
dla następujących projektów:


wizyty stypendialne doktorantów i młodszych pracowników
naukowych (z tytułem doktora) w celu prowadzenia badań
naukowych w instytucjach badawczych Szwajcarii; stypendia są
przyznawane na okres od 6 do 24 miesięcy.



wizyty samodzielnych pracowników naukowych z Polski lub
Szwajcarii w celu przygotowania projektów badawczych lub
w związku z ich realizacją, tj. 5- dniowe pobyty w Szwajcarii lub
w Polsce.

Z Funduszu Stypendialnego mogą skorzystać przedstawiciele wszystkich
dyscyplin akademickich.
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Aż 25 laureatów
nagrody Nobla
pochodziło ze
Szwajcarii.

Stypendia postdoctoral w ramach programu
Marie Curie PISCOPIA
Uniwersytet w Padwie oferuje 19 stypendiów dla wybitnych młodych
naukowców z tytułem doktora na okres 12-24 miesięcy. Program jest
współfinansowany ze środków UE (Marie Curie). Ma on na celu wsparcie
potencjału młodych europejskich naukowców oraz międzynarodowego
aspektu badawczego Uniwersytetu w Padwie.
Stypendyści będą mogli realizować własny projekt badawczy w dowolnej
dziedzinie nauki. Podczas trwania stypendium będą otrzymywać regularną
pensję wynikającą z zatrudnienia na włoskiej uczelni oraz dofinansowanie
kosztów podróży i wydatków związanych z prowadzonymi badaniami.
Nabór trwa do końca października br.
Więcej informacji:
International Research Office,
Via Roma, 38 – 35122 Padova,
tel.: +39 049.8273931 / +39 049.8273055,
piscopia.grants@unipd.it
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Wizyty studyjne 2013/14 – zaproszenie do składania
wniosków
Uprzejmie informujemy, że Komisja Europejska ogłosiła
zaproszenie do składania wniosków.

Aktualny termin
składania wniosków na
wizyty studyjne:

Dokumenty dotyczące konkursu wniosków na rok 2013
znajdują się TUTAJ.
Aktualny termin składania wniosków:


15 października 2013 (do godz. 12.00) – dla wizyt
odbywających się od marca do czerwca 2014.

W rundzie jesiennej Narodowa Agencja może przyznać
dofinansowanie nawet dla 80 uczestników wizyt studyjnych,
warto więc zapoznać się z ich katalogiem:
KATALOG WIZYT STUDYJNYCH
UWAGA: 30 września w Warszawie odbędzie się spotkanie
informacyjne dot. wyjazdów zagranicznych w ramach wizyt
studyjnych.
Szczegóły: sv.org.pl
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15 października
do godz. 12.00

Europejska nagroda dla kobiet innowatorek 2014
Komisja Europejska przyzna trzy nagrody dla kobiet innowatorek. Nagrodzone nie zostaną
jednak badania i innowacje, których rezultaty spodziewane są w przyszłości, ale wyniki, które
zostały już uzyskane. Innymi słowy, nagrody zostaną przyznane osobom, które już wdrożyły
doskonałe innowacje.
Kryteria uczestnictwa:


osoba aplikująca musi być kobietą;



uczestniczka musi legalnie przebywać w jednym z państw Unii Europejskiej lub w kraju
członkowskim Programu Ramowego w zakresie badań i rozwoju technologicznego;



uczestniczka musi być założycielką lub współzałożycielką istniejącej i aktywnej firmy,
która zarejestrowana została przed 1 stycznia 2011 r.



roczny obrót firmy z roku 2011 lub 2012 musi wynosić przynajmniej 100 tys. Euro;



uczestniczka jako osoba fizyczna lub firma założona/współzałożona przez uczestnika
musi otrzymywać (lub otrzymywała w przeszłości) fundusze europejskie ze środków
unijnych lub Europejskiej Wspólnoty Energii Atomowej (Ramowy program badawczy)
lub z Programu Ramowego na Rzecz Konkurencyjności i Innowacji.

Wartość przyznanych nagród:
I nagroda: 100 tys. EUR
II nagroda: 50 tys. EUR
III nagroda: 25 tys. EUR

Formularz zgłoszeniowy online znajduje się na stronie konkursu.
Należy go wypełnić do końca 15 października 2013 r.
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Stypendia Polsko-Niemieckiej Fundacji na Rzecz Nauki

Polsko-Niemiecka Fundacja na rzecz Nauki rozpoczęła VIII
edycję głównego konkursu stypendialnego. Fundacja wspiera
przedsięwzięcia

w

kulturoznawstwa,

dziedzinie
prawa

nauk

oraz

humanistycznych,

nauk

społecznych

i ekonomicznych. Adresatami wsparcia są szkoły wyższe,
pozauczelniane jednostki naukowe i inne instytucje naukowe
w Polsce i w Niemczech. Projekty muszą być realizowane
w ramach

współpracy

partnerami.

Wyjątki

są

pomiędzy
możliwe

polskimi
tylko

w

i

niemieckimi

uzasadnionych

przypadkach.

PNFN wspiera naukę oraz
porozumienie między
narodami w oparciu
o współpracę pomiędzy
studentami, naukowcami
i badaczami obydwu
krajów.
Zgodnie z założeniami
Fundacja przyznaje
dotacje na
przedsięwzięcia
przeprowadzane
w ramach współpracy
dwustronnej pomiędzy
szkołami wyższymi lub
innymi instytucjami
naukowymi.

Wnioski można składać do 15 października 2013 r. Decyzje
o przyznaniu dotacji zostaną ogłoszone w połowie lutego 2014
r. Pozytywnie rozpatrzone projekty będą mogły się rozpocząć
najwcześniej dwa tygodnie po ogłoszeniu decyzji.
Dla wniosków o dofinansowanie badań naukowych Fundacja
wyznaczyła cztery priorytety tematyczne:
I Transfer kultury i wiedzy
II Procesy europeizacji
III Zmiana norm i wartości
IV Wielojęzyczność
Fundacja wprowadziła również uproszczone postępowanie konkursowe dla projektów
z kwotą wnioskowaną do 12 tys. euro. Termin składania wniosków w aktualnym konkursie
upływa 1 listopada 2013 r.
Szczegóły: pnfn.pl
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EHRI Fellowships in Holocaust Studies
EHRI (Europejska Infrastruktura Badań nad Holokaustem) zaprasza do
składania wniosków w ramach programu stypendialnego na rok 2014.
Stypendia EHRI mają na celu wspieranie oraz stymulowanie badań
nad

Holokaustem

poprzez

udostępnianie

zaawansowanej

infrastruktury w tym zakresie, czyli kluczowych archiwów i kolekcji
związanych z Zagładą.

TERMIN
PRZYJMOWANIA
ZGŁOSZEŃ:

30.09.2013

Stypendia skierowane są do badaczy oraz młodych naukowców,
zwłaszcza doktorantów z ograniczonym dostępem do materiałów
źródłowych.
Kandydaci

mogą

aplikować

o

stypendia

w

następujących

instytucjach:


Czechy, Praga - Jewish Museum in Prague;



Holandia, Amsterdam - NIOD. Institute for War, Holocaust and
Genocide Studies;



Niemcy, Monachium - Institute of Contemporary History;



Izrael, Jerozolima - Yad Vashem – The Holocaust Martyrs' and
Heroes' Remembrance Authority;



Francja, Paryż - The Shoah Memorial – Museum, Center for
Contemporary Jewish Documentation.

Podpis do obrazu/grafiki.

Więcej informacji: ehri-project.eu

Strona 9

Newsletter BWM ● Numer 09/2013, www.bwm.ukw.edu.pl●bwm@ukw.edu.pl (052) 34 19 108

Stypendia kraju związkowego Bawarii
Ministerstwo Oświaty, Wyznań, Nauki i Sztuki Bawarii (RFN) oferuje
6 rocznych stypendiów dla absolwentów szkół wyższych z krajów
Europy Środkowej i Wschodniej, w tym Polski.

Wnioski
o przyznanie
grantów można
składać do
1 grudnia

Wymagania:


obywatelstwo jednego z krajów zaproszonego do współpracy
w tym Polski;



przebywanie w kraju pochodzenia w chwili składania aplikacji;



wiek: poniżej 30 lat – na dzień 1 października 2014;



znajomość języka niemieckiego w stopniu umożliwiającym
swobodne odbywanie stypendium w Bawarii. (Jeżeli studia
prowadzone są w języku angielskim, certyfikat znajomości
języka angielskiego jest wystarczający);



udokumentowane ponadprzeciętne osiągnięcia w czasie
studiów;



status studenta studiów magisterskich lub doktoranckich
podczas otrzymywania stypendium.

Stypendia przyznawane są na

okres

1

roku akademickiego.

Wysokość dofinansowania wynosi 700 EUR miesięcznie.
Szczegółowe informacje: uni-r.de.

Podpis do obrazu/grafiki.
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Akcja: Przyłóż rękę do sukcesu programu
„Młodzież w działaniu”

Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji, podsumowując 7 lat funkcjonowania programu
„Młodzież w działaniu”, ogłosiła akcję internetową, której celem jest pokazanie jak wiele
osób skorzystało z oferowanego w jej ramach dofinansowania.
Do udziału zaproszeni są wszyscy ci, którzy brali udział w projektach w ramach programu
„Młodzież w działaniu”: uczestnicy, wolontariusze, koordynatorzy, trenerzy i wizytatorzy.
Udział w akcji polega na odbiciu/obrysowaniu/zrobieniu zdjęcia swojej dłoni i przesłaniu go
w formie pliku jpg na następującej stronie: sukcesy.mlodziez.org.pl.
Dodatkowe informacje: dialog@frse.org.pl

Osoby, które brały udział w projekcie w ramach programu „Młodzież w działaniu”, który
wpłynął pozytywnie na kształtowanie dialogu międzypokoleniowego lub zachęcał osoby
starsze do aktywności, mogą opisać swoje doświadczenia i wysłać je na konkurs FRSE pt.
„Dialog międzypokoleniowy”. Konkurs trwa do 30 września. Do wygrania aparaty
fotograficzne. Ankieta zgłoszeniowa: Tutaj.

FRSE.ORG.PL
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CERN’S Doctoral Student programme
CERN's Technical Student Programme to program stażowo-szkoleniowy przeznaczony dla
studentów studiów doktoranckich, przygotowujących rozprawę doktorską z dziedzin takich
jak: fizyka stosowana, inżynieria oraz informatyka. Uczestnicy podczas stypendium mogą
pracować nad swoim własnym projektem badawczym lub mogą podjąć badania na jeden
z tematów zaproponowanych przez CERN.
Wymagania:


status studenta studiów doktoranckich w/w dziedzin;



biegła znajomość języka angielskiego lub francuskiego

Stypendium obejmuje:


miesięczne stypendium w wysokości 3679 CHF na pokrycie kosztów utrzymania;



zwrot kosztów podróży;



możliwość uzyskania dodatkowego świadczenia rodzinnego;



ubezpieczenie zdrowotne;



pomoc w znalezieniu zakwaterowania.

Czas trwania stypendium: 6-36 miesięcy
Termin wysyłania zgłoszeń: 19 listopada 2013.
Szczegóły: TUTAJ

CERN to najważniejsza
instytucja badawcza
w Europie
i zarazem
największe centrum
fizyki cząstek na
świecie.


polska strona
o CERNie:

fuw.edu.pl
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Wiadomości

III edycja kursu intensywnego ACAMIMM
W dniach 1-15 września odbyła się trzecia i ostatnia
edycja organizowanego przez Instytut Matematyki
UKW kursu intensywnego ACAMIMM – „Analytical
and Computer Assisted Methods in Mathematical
Models”. Kurs odbywa się w miejscowości
Hajduszoboszlo na Węgrzech, a jego koordynatorem
jest dr Piotr Sworowski. W przedsięwzięciu oprócz
studentów naszej uczelni uczestniczą studenci
i wykładowcy z Węgier, Niemiec i Rumunii.

UWAGA!
ZMIANA MIEJSCA WARSZTATÓW
Informujemy, że organizowane przez Punkt
Kontaktowy ds. 7 PR UE warsztaty dla
naukowców
pt.
„Elementy
dobrego
projektu badawczego czyli jak napisać
wniosek”
(30.09-01.10.2013)
zostały
przeniesione z Sali Senatu UKW do nowego
Gmachu
Biblioteki
Głównej
(ul.
Szymanowskiego 3).

ukw.edu.pl

Międzynarodowa konferencja
naukowa na UKW

Nowa strategia dla europejskich platform
technologicznych
Komisja Europejska opublikowała dokument roboczy:
„Strategia dla Europejskich Platform Technologicznych”
w nowej perspektywie finansowej 2014- 2020. Europejskie
Platformy
Technologiczne
(ETPs)
będą
kluczowym
elementem europejskiego systemu innowacyjnego, który
pozwoli Europie przekształcić się w tzw. Unię Innowacji.
Ponadto Komisja Europejska dostrzega istotną rolę
Europejskich
Platform
Technologicznych
podczas
kształtowania i implementacji programu HORYZONT 2020.
kpk.gov.pl

Rozpoczęła
się
realizacja
grantu
przyznanego przez Fundusz Wyszehradzki
Instytutowi Kultury Fizycznej UKW. W ramach
projektu odbędzie się międzynarodowa
konferencja pt. „Morfo-biomechaniczne
i psychofizyczne
aspekty
stylu
życia
młodzieży w krajach Grupy Wyszehradzkiej”
(planowany termin: 20 listopada), na którą
już
teraz
organizatorzy
serdecznie
zapraszają. Formularz zgłoszeniowy będzie
dostępny na poniższej stronie internetowej
w październiku.
healthv4.ukw.edu.pl

Kolejny konkurs Narodowego
Programu Rozwoju Humanistyki
Autorzy projektów upowszechniających wyniki
polskich badań humanistycznych na świecie,
mogą
starać
się
o
dofinansowanie
z Narodowego Programu Rozwoju Humanistyki.
To ostatni
konkurs
w tegorocznej
edycji
programu.
Zgłoszenia można przesyłać do 30 września.
naukawpolsce.pap.pl
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7 Program Ramowy – wydarzenia
23/09/2013 Poznań – Jak napisać wniosek do Programu Ramowego UE
Więcej informacji: rpk.ppnt.poznan
23/2013 Łodź – Projekt międzynarodowy współfinansowany. Wsparcie MNiSW dla
programów UE
Więcej informacji: kpk.gov.pl
23/09/2013 Warszawa – HORIZON 2020 and R&D&I in Nanotechnology and
Advanced Materials
Więcej informacji: start.ism.kiev.ua
30/09-01/10/2013 Bydgoszcz – Elementy dobrego projektu badawczego czyli jak
napisać wniosek
Więcej informacji: bwm.ukw.edu.pl

NIE PRZEGAP TERMINU
30-09-2013
Praktyki i stypendia w Europejskim Centrum Języków Nowożytnych (ECML)
Praktykanci będą wykonywać zadania w 4 następujących specjalizacjach:
internetowej, organizacyjnej, dokumentacyjnej i finansowej.
Więcej informacji na stronie: eurodesk.pl
30-09-2013
Praktyki w Komitecie Regionów
Komitet Regionów oferuje dwa typy aktywności: praktyki KR lub krótkoterminowe wizyty
studyjne.
Więcej informacji na stronie: eurodesk.pl
30-09-2013
Staże w Komitecie Społeczno-Ekonomicznym
Komitet Społeczno-Ekonomiczny (KSE) jest organem doradczym, który umożliwia
wyrażenie formalnych opinii na temat polityk UE partnerom ekonomicznym
i społecznym w Europie (tzn. pracownikom, pracodawcom, związkom zawodowym,
przedstawicielom sektora drobnej przedsiębiorczości, stowarzyszeniom rolników,
konsumentom, etc.).
Więcej informacji na stronie: eurodesk.pl
01-10-2013
Praktyki w Radzie Unii Europejskiej
Kandydaci powinni legitymować się bardzo dobrą znajomością jednego z oficjalnych
języków UE i dobrą znajomością drugiego języka. W praktyce znajomość języka
angielskiego lub francuskiego jest niezbędna.
Więcej informacji na stronie: eurodesk.pl
30-09-2013
i.
Granty podróżne Europejskiej Fundacji Kultury
Fundusz wspiera i zachęca twórców do podróży pozwalających na znalezienie
partnerów i środków na realizację własnych lub wspólnych projektów artystycznych,
w ten sposób zachęca do współpracy artystycznej i kulturalnej
Więcej informacji na stronie: eurodesk.pl
Strona 14

Newsletter BWM

●

Numer 09/2013, www.bwm.ukw.edu.pl●bwm@ukw.edu.pl (052) 34 19 108

