Newsletter 09/2015
Biura Współpracy Międzynarodowej UKW
Koniec wakacji to okres,
w którym pojawia się
najwięcej ofert
stypendialnych i stażowych.
Swoją ofertę na nowy rok
akademicki ogłosiła
Niemiecka Centrala
Wymiany Akademickiej
DAAD, oferująca
kilkanaście stypendiów
w kraju Goethego
(szczegóły str. 8). Mamy też
dobrą wiadomość dla
spóźnialskich, którzy nie
zdążyli złożyć aplikacji
w programie Erasmus+. Do
12 października BWM
prowadzi rekrutację
uzupełniającą dla
studentów (str. 2).

Na zdjęciu studenci podczas spotkania informacyjnego
programu Erasmus+.
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REKRUTACJA

UZUPEŁNIAJĄCA
2015/2016
WYJAZD W SEMESTRZE LETNIM (2016)
(U WAGA ! NIE DOTYCZY PROGRAMU PO WER)

STUDENCI I o IIo IIIo (studia stacjonarne i niestacjonarne)
ABSOLWENCI

(obecnie na ostatnim roku studiów I o lub II o – wyjazdy TYLKO na prakty kę)

Termin składania formularzy aplikacyjnych do Biura Współpracy Międzynarodow ej:

 STUDIA
do 12.10.2015
 PRAKTYKA
do 12.10.2015
TEST JĘZYKOWY 13.10.2015
Proszę wcześniej sprawdzić termin aplikowania na studia
na wybranej uczelni w semestrze letnim 2015/2016!
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Konferencja dla młodych naukowców
Młodzi Naukowcy to projekt adresowany do uczestników studiów doktoranckich, doktorów
oraz magistrantów, chcących budować dorobek naukowy. Podczas listopadowych
konferencji będą mieli okazję wygłosić referat, opublikować artykuł oraz nawiązać nowe
kontakty.
II Ogólnopolska Konferencja Młodzi Naukowcy w Polsce odbędzie
się w Poznaniu (23 listopada), we Wrocławiu (25 listopada) oraz
w

Lublinie

(27

opublikowania

listopada).
dwóch

Każdy

artykułów

uczestnik

ma

prezentujących

prawo
wyniki

do
prac

w języku polskim lub angielskim. Artykuły zostaną opublikowane, jeśli
uczestnik spełni wymagania redakcyjne i otrzyma pozytywne
recenzje. Prace zostaną wydane po 1 marca 2016.
Podejmowane tematy:
- nauki przyrodnicze: nauki o ziemi, biologia, chemia, fizyka, biotechnologia, ekologia,
mikrobiologia,

ochrona

środowiska,

leśnictwo,

rolnictwo,

ogrodnictwo,

medycyna,

anatomia, biochemia, biofizyka itp.
- nauki inżynieryjne i techniczne: architektura, urbanistyka, budownictwo, geodezja
i kartografia, elektronika, elektrotechnika, mechanika, mechanizacja, inżynieria techniczna,
materiałowa, produkcji, rolnicza, górnictwo, telekomunikacja, transport, itp.
- nauki humanistyczne i społeczne: filozofia, historia, kulturoznawstwo, pedagogika,
politologia, kulturoznawstwo, psychologia, socjologia,
religioznawstwo, teologia, ekonomia, prawo, nauki
o rodzinie itp.
Formularz zgłoszeniowy dostępny na stronie:
mlodzinaukowcy.com/zgloszenie.doc należy wysłać
do 9 października na adres:
konferencja@mlodzinaukowcy.com.
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Postdoc we Florencji
Trwa nabór wniosków na staże podoktorskie w ramach Max Weber Programme,
adresowane do młodych naukowców, którzy nie wcześniej niż pięć lat temu uzyskali
stopień doktora w dziedzinie nauk humanistycznych lub społecznych.
Zapoczątkowany w 2006 roku Max Weber Programme jest obecnie największym i jednym
z najbardziej prestiżowych programów dla młodych naukowców, finansowanym przez
Komisję Europejską.
W ramach przyznanego
stypendium organizatorzy
zapewniają stypendyście
następujące świadczenia:
 stypendium do 2 000 euro
miesięcznie;
 dodatkowe świadczenie

Podczas oceny kandydata na
stypendystę pod uwagę będą
brane następujące kryteria:
 dotychczasowe osiągnięcia
naukowe oceniane na
podstawie dysertacji
doktorskiej, publikacji, listów

w wysokości 300 euro
miesięcznie, jeśli stypendysta
przyjeżdża na staż
z partnerem;
 dodatkowe świadczenie
w wysokości 200 euro
miesięcznie na każde
dziecko, z którym

referencyjnych i planów
badawczych;
 plany dotyczące kariery
naukowej oceniane na
podstawie CV i listów
referencyjnych;
 przedmiot zainteresowań
badawczych - organizatorzy

stypendysta przyjeżdża
na staż;
 pokrycie kosztów podróży
do 1 200 euro.

Termin

składania

wniosków:

25

konkursu ocenią, czy są
w stanie zapewnić mentora,
który będzie specjalistą
w danej dziedzinie badań.

października.

Szczegółowe informacje dostępne są na stronie
konkursu.
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Stypendia rządu Szwajcarii
Biuro Uznawalności Wykształcenia i Wymiany Międzynarodowej prowadzi nabór wniosków
w ramach programu stypendialnego rządu Szwajcarii dla Polaków. Można ubiegać się
o stypendia artystyczne, doktoranckie, post-doc oraz badawcze.

Stypendium doktoranckie
Program przeznaczony dla doktorantów ze wszystkich dziedzin nauki.
Kandydaci muszą spełniać następujące warunki:
 tytuł magistra;
 wiek poniżej 35 lat;
 projekt doktoratu oraz list polecający od szwajcarskiego profesora;
 bardzo dobra znajomość języka angielskiego.
Kwota stypendium – 1920 franków szwajcarskich miesięcznie.

Stypendium dla młodych naukowców (postdoc)
Program przeznaczony dla badaczy ze wszystkich dziedzin nauki, którzy uzyskali
stopień doktora najwyżej pięć lat temu.
Kandydaci muszą spełniać następujące warunki:
 tytuł doktora;
 projekt badawczy oraz list polecający od szwajcarskiego profesora lub
instytucji przyjmującej;
 bardzo dobra znajomość języka angielskiego .
Kwota stypendium – 3500 franków szwajcarskich miesięcznie.
Stypendium badawcze
Program przeznaczony dla studentów i doktorantów.
Kandydaci muszą spełniać następujące warunki:
 tytuł magistra;
 wiek poniżej 35 lat;
 projekt doktoratu oraz list polecający od szwajcarskiego profesora;
 bardzo dobra znajomość języka angielskiego.
Kwota stypendium – 1920 franków szwajcarskich miesięcznie.
W zależności od rodzaju programu, pobyt w Szwajcarii może trwać do 3 lat. Wykaz jednostek
naukowych, w których można odbywać stypendium znajduje się na stronie konkursu.
Informacji na temat stypendiów udziela Biuro Uznawalności Wykształcenia i Wymiany
Międzynarodowej: tel. 22 393 38 18, biuro@buwiwm.edu.pl .
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Start dla młodych naukowców
Rozpoczął się nabór wniosków w ramach konkursu Start, którego organizatorem jest
Fundacja na rzecz Nauki Polskiej. Jest on adresowany jest do młodych naukowców – przed
lub po doktoracie – którzy nie ukończyli 30. roku życia.
Program Start skierowany jest do młodych, stojących u progu kariery badaczy, którzy już
mogą wykazać się sukcesami w swojej dziedzinie nauki. Podstawę oceny kandydata
stanowi jego dorobek naukowy oraz przedstawione plany badawcze.
O stypendia mogą się ubiegać młodzi naukowcy, którzy:
 nie przekroczyli wieku 30 lat w roku składania wniosku (lub 32 lat w przypadku
kandydatów, którzy korzystali z urlopów wychowawczych/macierzyńskich);
 są pracownikami (ze stopniem naukowym magistra lub doktora) lub
doktorantami w szkole wyższej lub innej krajowej instytucji, do której celów
statutowych należy prowadzenie badań naukowych;
 mają dorobek udokumentowany publikacjami (artykuły w uznanych
periodykach naukowych lub pozycje książkowe).
Wysokość rocznego stypendium wynosi 28 tys. zł. Laureaci konkursu Start będą mieli
możliwość odbycia jednego lub dwóch wyjazdów studyjnych do zagranicznych ośrodków
badawczych.
Termin składania wniosków: 31 października
Rejestracja kandydatów odbywa się za pośrednictwem

internetowego formularza.

Wydrukowany wniosek z wymaganymi podpisami i załącznikami należy przesłać do biura
Fundacji na adres: Krasickiego 20/22, 02-611 Warszawa.
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Stypendia w kraju Goethego
Katolicka Akademicka Służba Wymiany zaprasza studentów po ukończonym 6. semestrze
studiów, absolwentów i pracowników naukowych do aplikowania o stypendia na pobyty
studyjne i naukowe w Niemczech.
KAAD, katolicka organizacja stypendialna z siedzibą w Bonn, od ponad 50 lat przyznaje
stypendia na pobyty naukowe w Niemczech studentom oraz pracownikom naukowym.
W ramach programu stypendialnego dla Europy Środkowo-Wschodniej dwa razy do roku
przyznawane są stypendia studyjno-badawcze. Zainteresowani kandydaci sami wybierają
niemieckie szkoły wyższe, instytuty naukowe lub inne instytucje jako miejsca swego
planowanego pobytu.

Okres trwania stypendium:
2-36 miesięcy
Wysokość stypendium:
750 – 2000 euro miesięcznie
Koszty przejazdu do Niemiec
i z powrotem oraz ubezpieczenia
zdrowotnego pokrywa KAAD.

Wymagane dokumenty:
formularze stypendialne;
projekt badawczy;
dwie opinie profesorów;
poświadczenie opieki
naukowej wystawione przez
niemieckiego naukowca
lub pismo instytucji
zapraszającej;
 kościelna opinia
polecająca;
 zaświadczenie
o znajomości języka
niemieckiego.





Ogólna informacja o warunkach przyznawania stypendiów znajduje się na stronie
organizacji. Nabór wniosków trwa do końca listopada.
Komplet formularzy oraz dalsze informacje można uzyskać zwracając się na adres mailowy:
Radwanski@kaad.de.
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Nowa oferta DAAD
Niemiecka Centrala Wymiany Akademickiej opublikowała ofertę stypendialną na rok
akademicki 2016/17. Znajdują się w niej zarówno stypendia na pobyty studyjne i badawcze
w Niemczech, jak i propozycje dla studentów.
Stypendia na pobyty
studyjne dla absolwentów
wszystkich kierunków

Stypendia
krótkoterminowe na
pobyty badawcze

Stypendia na pobyty
badawcze dla
naukowców

Stypendia te umożliwiają
absolwentom wszystkich
kierunków podjęcie na
jednej
z
niemieckich
uczelni studiów podyplomowych lub magisterskich
uzupełniających.
Czas trwania: od 10 do 24
miesięcy (minimum 1 rok
akademicki).
Wysokość stypendium:
750 euro miesięcznie.
Termin
złożenia
dokumentów: 15 listopada.

Stypendia umożliwiają
doktorantom i młodym
naukowcom (najwyżej
4 lata po ukończeniu
doktoratu) przeprowadzenie
badań
na
jednej z niemieckich
uczelni.
Czas trwania: od 1 do
6 miesięcy.
Wysokość stypendium:
1000 euro miesięcznie.
Termin złożenia dokumentów: 15 listopada.

Stypendia dla naukowców zatrudnionych w
szkołach wyższych lub
instytutach badawczych
umożliwiające przeprowadzenie
programu
badawczego na jednej
z niemieckich uczelni.
Czas trwania: od 1 do 3
miesięcy.
Wysokość stypendium:
2000 euro miesięcznie.
Termin złożenia dokumentów: 15 listopada.

Pełna oferta stypendialna dostępna jest na stronie DAAD.
Złożenie aplikacji możliwe jedynie poprzez portal: www.funding-guide.de. Cały wniosek
powinien być sporządzony w języku niemieckim lub angielskim.
Aplikacje należy wysyłać na adres:
Niemiecka Centrala Wymiany Akademickiej (DAAD),
ul. Czeska 24/2, 03-902 Warszawa
Szczegółowych informacji udziela lektor DAAD na UKW - mgr Yvonne Belczyk-Kohl, tel. 52
346 20 25, wew. 27; email: yvonne.belczyk-kohl@ukw.edu.pl.
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Oferty stypendialne i stażowe
Staże w Banku Światowym

Stypendium Roberta Boscha

Od 1 września 2015 r. można aplikować

Trwa

o odbycie płatnego stażu w Banku

konkursu na dofinansowanie projektu

Światowym. Program adresowany jest do

badawczego dla osób mówiących

studentów,

biegle po niemiecku na badania

którzy

posiadają

stopień

nabór

zgłoszeń

w

ramach

licencjata i kontynuują naukę w celu

w

zdobycia stopnia magistra lub doktora w

-Wschodniej.

dziedzinach: ekonomia, nauki społeczne,

można

rolnictwo, edukacja, zdrowie publiczne.

w wysokości od 2 000 euro do 12 000

Celem programu jest zdobycie wiedzy o

euro. Wnioskodawca musi nawiązać

zjawiskach społecznych i gospodarczych.

kontakt

z

Osoby, które zostaną zakwalifikowane,

uzyskać

zgodę

będą realizowały staż od grudnia do

wyników

marca. Aplikacje można składać poprzez

odbiorców. Informacje o konkursie

stronę Banku Światowego.

dostępne są na stronie Fundacji.

Termin składania aplikacji: 01.10.2015

Termin składania aplikacji: 31.10.2015

krajach

Staże w Kopenhadze i Wiedniu
Trwa

nabór

zgłoszeń

na

program

Europy
W

Środkowo

ramach

uzyskać

konkursu

finansowanie

niemieckimi

mediami

i

na przedstawienie

badań

szerszemu

gronu

Stypendium w USA
W

ramach

konkursu

Fulbright

stażowy w Sekretariacie OBWE. Konkurs

-Schuman Award przyznawane są

skierowany jest do studentów studiów II i

stypendia na realizację projektów

III

nauk

dotyczących stosunków pomiędzy

stosunków

USA i Unią Europejską lub związanych

stopnia

politycznych,

w

dziedzinie

prawa

międzynarodowych.

i

Wynagrodzenie

ze

sprawami

Unii

Europejskiej.

w czasie trwania stażu wynosi 564 euro.

Laureaci

ze

Stypendium trwa 6 miesięcy i rozpocznie

otrzymają

stypendium w wysokości

się wiosną 2016 r. Stypendyści zostaną

3000 euro, natomiast doktoranci 2000

zatrudnieni w charakterze pracowników

euro,

naukowych.

ubezpieczenie medyczne.

Termin składania aplikacji: 01.10.2015

Termin składania aplikacji: 01.12.2015
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Wiadomości

Ministerstwo doceniło adiunkta z UKW
Dr Piotr Rytlewski, adiunkt w Katedrze

MNiSW chce zmian w Horyzoncie

Inżynierii Materiałowej UKW, został
laureatem X edycji konkursu MNiSW na

Polska opracowała nowe propozycje

stypendia naukowe dla wybitnych młodych

rozwiązań w zakresie wynagrodzeń

naukowców. Serdecznie gratulujemy!

naukowców, które mogłyby być
stosowane we wszystkich projektach
Horyzontu 2020. W proponowanym
przez resort mechanizmie,
wzorowanym na programie Maria

Konkurs dla najmłodszych naukowców

Skłodowska-Curie, będzie możliwe
stosowanie jednolitej, wysokiej stawki

Do 31 października 2015 r. młodzi badacze mogą zgłaszać

wynagrodzeń we wszystkich

swoje prace w ramach Konkursu Prac Młodych Naukowców

jednostkach naukowych

Unii Europejskiej (EUCYS). Konkurs adresowany jest do osób,

zaangażowanych w projekty.

które są urodzone pomiędzy 30 września 1995 i 1 września

Uczelnie będą mogły skorzystać ze

2002 roku. Do konkursu można zgłaszać prace z dziedziny

swojego sposobu wynagradzania lub

nauk ścisłych, przyrodniczych, technicznych, społecznych

oprzeć się na mechanizmie

i ekonomicznych. Szczegóły są dostępne na stronie konkursu.

z programu MSC.

Sześć polskich uczelni w rankingu QS
Sześć polskich uczelni znalazło się wśród najlepszych uczelni na
świecie: Uniwersytet Warszawski (na 344. miejscu), Uniwersytet
Jagielloński (w grupie rankingowej 411-420), Politechnika
Warszawska (w grupie 651-700) oraz Uniwersytet Łódzki, Uniwersytet
im. Mikołaja Kopernika w Toruniu i Uniwersytet Wrocławski w grupie
o miejscach dalszych niż 701.
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OCEŃ PROGRAM HORYZONT
Biuro Promocji Nauki „PolSCA” PAN w Brukseli (należące do sieci IGLO – Informal Group
of RTD Liaison Offices) zaprasza naukowców realizujących projekty w ramach programu Horyzont do
wypełnienia ankiety First experiences with Horizon 2020 – Proposal evaluation and grant
preparation. Ankieta dostępna jest na stronie IGLO: http://www.iglortd.org/pages/news i będzie
aktywna do 1 października br. Jej wyniki będą przedstawione jako rekomendacje dla Komisji
Europejskiej.

SPOTKANIE INFORMACYJNE
Działania w dziedzinie klimatu, środowisko, efektywna gospodarka zasobami i surowce
06/10/2015, Warszawa, Instytut Maszyn Mechanicznych, sala 208, II piętro, godz. 10.00
W najbliższym czasie Komisja Europejska ogłosi tematy i terminy konkursów na lata 2016-2017.
W związku z tym w Warszawie odbędzie się szereg spotkań informacyjnych mających na celu
zapoznanie

się

z

nowym

Programem

Pracy.

W

trakcie

najbliższego

spotkania

w obszarze Climate action,environment,resource efficiency and raw materials obecny będzie
przedstawiciel Komisji Europejskiej, Pani Wanda Gaj. W związku z tym istnieje możliwość zapisania
się na rozmowę indywidualną w godzinach 09:00-10:30 oraz po zakończeniu spotkania
w godzinach 15:30-17:30, w sąsiednim budynku w sali konferencyjnej siedziby KPK, III piętro.
Rejestracja poprzez stronę KPK.

NIE PRZEGAP TERMINU
05-10-2015
Wolontariat w Hiszpanii
Wydział Spraw Społecznych Uniwersytetu w Salamance szuka wolontariusza, zainteresowanego
ośmiomiesięcznym stażem m.in. przy obsłudze miejscowych studentów. Ochotnik będzie pracować
w biurze wydziału, zajmującym się m.in. wsparciem socjalnym, pomocą dla niepełnosprawnych,
opieką psychologiczną oraz współpracą z innymi organizacjami. Organizacją wysyłającą jest
Stowarzyszenie Aktywności Obywatelskiej Bona Fides. Informacji udziela koordynator EVS Natalia
Podbielska, natalia@bonafides.pl.
Więcej informacji na stronie: eurodesk.pl
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