Newsletter 11/12/2018
Biura Współpracy Międzynarodowej UKW

Wszystkim studentom i pracownikom Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego
składamy najserdeczniejsze życzenia
spokojnych i radosnych Świąt Bożego Narodzenia.
Dziękując za wspólny rok współpracy życzymy,
aby ten nadchodzący
był dla Państwa czasem zawodowego spełnienia,
i uzyskania wielu międzynarodowych stypendiów i grantów.
Zespół Biura Współpracy Międzynarodowej UKW
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kraje partnerskie
Zapraszamy pracowników UKW do udziału w rekrutacji na wyjazdy w ramach
programu Erasmus+ KA 107 – mobilność z krajami partnerskimi.
Pracownicy i studenci UKW mogą ubiegać się o wyjazdy do następujących krajów:
Republika Gwinei (University of Labe)
-

w

celu

prowadzenia

zajęć

dydaktycznych

(informatyka,

zarządzanie

i administracja, matematyka, biologia) - 1 miejsce
- w celach szkoleniowych - 1 miejsce
Indie (Dev Sanskriti Vishwavidyalaya)
- w celu prowadzenia zajęć dydaktycznych (geografia, turystyka, biologia,
pedagogika, filologia angielska, matematyka, informatyka, psychologia) - 2 miejsca
Kazachstan (M. Utemisov West Kazakhstan State University)
- w celu prowadzenia zajęć dydaktycznych (biologia, fizyka, matematyka, filologie,
informatyka) - 1 miejsce
- w celach szkoleniowych - 1 miejsce
Ukraina (Khmelnytskyi National University)
- w celu prowadzenia zajęć dydaktycznych (geografia, nauki polityczne, ekonomia,
pedagogika, filologie, informatyka) - 1 miejsce
- w celach szkoleniowych - 1 miejsce
- wyjazd studenta na 1 semestr studiów (geografia, nauki polityczne, ekonomia,
pedagogika, filologie, informatyka) - 1 miejsce
Ukraina (Ivan Franko National University of Lviv)
- w celu prowadzenia zajęć dydaktycznych (fizyka)- 1 miejsce
Ukraina (Zhytomyr National Agroecological University)
- w celu prowadzenia zajęć dydaktycznych - 1 miejsce
Ukraina (Zhytomyr Ivan Franko State University)
- w celu prowadzenia zajęć dydaktycznych (matematyka i psychologia) - 1 miejsce

Pobyt pracownika w instytucji goszczącej musi być rozpoczęty i zakończony
w okresie od 01.02.2019 r. do 30.06.2020. Zasady realizacji wyjazdów oraz
formularze zgłoszeniowe dostępne są pod adresem: www.erasmus.ukw.edu.pl
w zakładce: Erasmus+ kraje partnerskie. Dokumenty należy składać w BWM do
15.01.2019. Osoba do kontaktu: Joanna Kalka, email: erasmus@ukw.edu.pl lub
tel. 52 341 91 08.
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Słowiański Fulbright
Trwa nabór wniosków w ramach konkursu Fulbright Slavic Award. Możliwe jest
zdobycie stypendium, które umożliwia prowadzenie zajęć ze studentami na
jednym z dwóch uniwersytetów współpracujących z Polsko-Amerykańską
Komisją Fulbrighta.
Zgodnie z informacjami organizatorów stypendium trwa od 3 do 4 miesięcy
i

przeznaczone

jest

dla

pracowników

z

tytułem

minimum

doktora,

zatrudnionych w polskich jednostkach naukowych, którzy specjalizują się
w kulturze i historii Polski oraz Europy Środkowo-Wschodniej. Kandydaci powinni
wykazywać się bardzo dobrą znajomością języka angielskiego.

Organizatorzy przedstawiają dwie uczelnie, w których możliwa jest
realizacja stypendium:
 University of Washington w Seattle (UW) – prowadzenie zajęć
o tematyce literaturoznawczej, filmoznawczej lub kulturoznawczej,

w

perspektywie

historycznej,

społecznej

lub

politycznej,

skoncentrowane wokół kultury polskiej (stypendium 3-miesięczne);
 University of Illinois w Chicago (UIC) – prowadzenie zajęć o tematyce
kulturoznawczej,
/medioznawczej

z
w

obszaru

gender

kontekście

studies

Europy

lub

filmoznawczej

Środkowo-Wschodniej

(stypendium 4-miesięczne).

Osoby zainteresowane powinny w terminie do 18 stycznia złożyć wniosek
w systemie Slate wraz z wymaganymi dokumentami aplikacyjnymi oraz
wypełnić formularz adresowy.
Szczegóły na stronie programu: fulbright.edu.pl/slavic.

Newsletter BWM Nr 11/12/2018

www.bwm.ukw.edu.pl

bwm@ukw.edu.pl

tel. 52 34 19 108

Strona 4

EPIC – granty na wyjazdy
Trwa nabór aplikacji w ramach konkursu na granty na wyjazdy do Australii,
Nowej Zelandii i Singapuru dla badaczy z Europy. Granty na podróż
i zakwaterowanie przyznawane są w ramach projektu EPIC.
Europejska inicjatywa EPIC ma na celu zacieśnienie akademickiej, politycznej
i przemysłowej współpracy pomiędzy Europą a Australią, Nową Zelandią
i Singapurem. Mają temu służyć m.in. wyjazdy europejskich ekspertów do ww.
krajów współfinansowane przez program.
Zgodnie z informacjami organizatorów tematyka
wyjazdu europejskiego badacza do partnera
w wymienionych powyżej krajach musi zawierać
się w następujących zagadnieniach:
 Artificial Intelligence,
 Digital Single Market,
 Cyber Security,
 Internet of Things,
 ICT in Transport,
 Digital Economy,
 Next Generation Internet,
 Spatial Intelligence.

Zainteresowani badacze powinni przygotować CV, list motywacyjny (wzór na
stronie epicproject.eu) oraz list potwierdzający przyjęcie przez instytucję
przyjmującą. Granty w wysokości 2 tys. euro zostaną przyznane na minimum
5-dniowe wyjazdy.
Dokumenty należy przesłać mailem na adres: info@epicproject.eu do
15 stycznia 2019.
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Doktorat we Francji
Institut

Francais

zaprasza

polskich

studentów

do

składania

aplikacji

o uzyskanie stypendium umożliwiającego zrobienie polsko-francuskiego
doktoratu u dwóch promotorów równocześnie.
Stypendium pokrywa pobyty we Francji trwające od 1 do 5 miesięcy w ciągu
każdego roku akademickiego przez maksymalnie 3 lata studiów lub
maksymalnie 15 miesięcy na cały okres trwania studiów doktoranckich.
Stypendysta otrzymuje
następujące świadczenia:
 ok. 1 060 euro za każdy
miesiąc spędzony we Francji;
 koszty wpisowego do kwoty
5 000 euro;
 pokrycie kosztów
ubezpieczenia zdrowotnego;
 jeżeli czas trwania
stypendium przekracza trzy
miesiące, przyznawane jest
dodatkowe jednorazowe
dofinansowanie w wysokości
700 euro.

Wstępna selekcja na podstawie dossier dokonywana będzie przez zespół
ekspertów reprezentujących każdą dyscyplinę. Następnie, wybrani kandydaci
zostaną zaproszeni do Ambasady Francji na rozmowę kwalifikacyjną. W skład
polsko-francuskiej komisji rekrutacyjnej wchodzą przedstawiciele Ambasady
Francji, Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego, polskich uniwersytetów oraz
Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej (NAWA).
Termin składania wniosków mija 7 marca 2019. Szczegóły na stronie
institutfrancais.pl.
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Stypendia i konkursy
Językowe zmagania

Francuskie stypendium

(DLA NAUKOWCÓW)

(DLA STUDENTÓW)

Trwa nabór zgłoszeń do konkursu na

Rząd

stypendium im. Paula Celana. Możliwe

studentów, którzy są zainteresowani

jest uzyskanie stypendium pobytowego

spędzeniem ostatniego roku studiów

w Wiedniu dla badaczy pracujących

magisterskich we Francji do składania

nad

wniosków

tłumaczeniem

humanistycznych

książki

nauk

o

zaprasza

stypendia.

polskich

Jest

ono

społecznych.

przyznawane na okres od 1 do 10

Tematyka musi być ważna dla wymiany

miesięcy. Stypendysta otrzymuje 700

myśli między Wschodem i Zachodem

euro miesięcznie. Stypendium pokrywa

Europy. Stypendium może trwać od 3 do

koszty wpisowego oraz ubezpieczenia.

6

Strona francuska nie pokrywa kosztów

miesięcy,

miesięcznie.

z

lub

z

Francji

grantem

Szczegóły

2500
na

euro
stronie

podróży.

Szczegóły

na

stronie

iwm.at/fellowships/celan

institutfrancais.pl.

Termin składania aplikacji: 28.02.2018

Termin składania aplikacji: 07.03.2019

Dla umysłów ścisłych

Praktyka zawodowa

(DLA MŁODYCH NAUKOWCÓW)

(DLA STUDENTÓW)

Rozpoczął

się

nabór

wniosków

AIESEC,

organizacja

pozarządowa

w ramach Alain Bensoussan Fellowship

prowadzona przez studentów zaprasza

Programme, którego organizatorem jest

do udziału w praktykach zawodowych.

European

Oferuje trzy ścieżki, w zależności od

Research

Consortium

for

Informatics and Mathematics. Laureaci

kierunku

trwającego 12 miesięcy stypendium,

edukacyjną i biznesową. Kandydaci

odbędą je w jednym z instytutów ERCIM.

powinni znać język angielski i być na

Wnioski mogą składać osoby, które

min. 3 roku licencjatu. Organizacja

uzyskały

gwarantuje

stopień

doktora

w

ciągu

studiów:

techniczną,

pomoc w załatwieniu

ostatnich ośmiu lat. Szczegóły na stronie:

formalności i zakwaterowania. Szcze-

fellowship.ercim.eu.

góły na stronie aiesec.pl.

Termin składania aplikacji: 30.04.2019

Nabór ciągły.
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Fotorelacja

Fot. Agnieszka Bielińska

Zgodnie z tradycją, 30 listopada, wspólnie z zagranicznymi studentami programu
Erasmus+, obchodziliśmy andrzejki. Jak każe zwyczaj, wróżyliśmy z wosku, obierek
z jabłek oraz butów. Andrzejkowe zabawy przygotowali studenci filologii polskiej UKW
pod opieką dr hab. Agnieszki Rypel, prof. UKW, kierownika Centrum Nauczania Języka
Polskiego dla Obcokrajowców UKW.
Newsletter BWM Nr 11/12/2018

www.bwm.ukw.edu.pl

bwm@ukw.edu.pl

tel. 52 34 19 108

Strona 8

Wiadomości
Mikołajki dla studentów zagranicznych

6 grudnia 2018 r. studenci przebywający na naszej uczelni w ramach programu
Erasmus+ wraz z koordynatorami instytutowymi programu i pracownikami BWM
świętowali mikołajki. Spotkanie zorganizowane przez Biuro Współpracy
Międzynarodowej

uświetniły

występy

studentów

edukacji

artystycznej

w zakresie sztuki muzycznej. Studenci z zagranicy mieli okazję poznać polskie
kolędy i tradycyjne wigilijne potrawy.

Nie zabrakło również drobnych

upominków i życzeń złożonych przez dr hab. inż. Marka Macko, prof. nadzw.
Prorektora ds. Rozwoju i Współpracy.

Fot. Andrzej Obiała

Newsletter BWM Nr 11/12/2018

www.bwm.ukw.edu.pl

bwm@ukw.edu.pl

tel. 52 34 19 108

Strona 9

Spotkanie promocyjne z kandydatami z Ukrainy
W ramach kampanii Study in
Bydgoszcz prowadzonej przez
Biuro

Współpracy

narodowej

UKW

Międzyw

dniu

11 grudnia gościliśmy na naszej
uczelni kandydatów na studia
z

Ukrainy. Młodzież licealna

wraz z towarzyszącymi im rodzicami zapoznała się z ofertą edukacyjną naszej
uczelni, a także działalnością Bractwa UKW Tryzub – organizacji studenckiej
zrzeszającej studentów z Ukrainy. Oprócz Biblioteki UKW, gdzie odbyło się
spotkanie, goście odwiedzili również główny kampus przy ul. Chodkiewicza
i akademiki.

Fot. Andrzej Obiała
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NIE PRZEGAP TERMINU

Konferencja – młodzież a aktywność obywatelska
20-01-2018
Regaining Europe. The Role of Youth Work in Supporting European Cohesion – to temat
przewodni konferencji, na której w marcu 2019 roku w Lipsku spotkają się osoby
pracujące z młodzieżą, politycy, badacze oraz twórcy polityk młodzieżowych.
Uczestnicy konferencji porozmawiają o największych wyzwaniach stojących przed
Europą i zastanowią się, jak zachęcić młodych do większej aktywności obywatelskiej,
działań solidarnościowych oraz włączenia się w działania na rzecz idei silnej
i zjednoczonej Europy.
Spotkanie będzie również świetną okazją do nawiązania nowych kontaktów i wymiany
doświadczeń z ekspertami zajmującymi się problematyką aktywności społecznej
młodzieży z całej Europy.
Więcej informacji na stronach: www.eurodesk.pl oraz https://www.salto-youth.net.

Wolontariat w Maladze
21-12-2018
IES Cánovas del Castillo czeka na wolontariuszy, którzy chcieliby wyjechać do
Andaluzji i szlifować hiszpański pracując z młodzieżą w Maladze. Projekt rozpocznie
się w październiku 2019 roku i potrwa 9 miesięcy. Wolontariusze będą m.in. opiekować
się szkolną biblioteką i organizować w niej różnego rodzaju wydarzenia, pomogą
nauczycielom biologii w prowadzeniu szkolnego ogródka oraz będą pracować
z młodzieżą wymagającą pomocy w nauce. Organizacja goszcząca zapewnia
zakwaterowanie,

ubezpieczenie,

zwrot

kosztów

podróży

do/z

Malagi

oraz

kieszonkowe na jedzenie i drobne wydatki.
Więcej informacji na stronach www.eurodesk.pl oraz europaerestu.eu/esc-canovas.
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