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Stypendia na przyjęcie specjalisty z USA
Polsko-Amerykańska Komisja Fulbrighta ogłosiła konkurs na przyjęcie naukowca w ramach
Programu Fulbright Specialist. Uczelnia zapraszająca może się ubiegać o stypendium trwające od 2 do 6 tygodni.
Program Fulbright Specialist (FSP) ma na celu rozszerzenie
współpracy między naukowcami amerykańskimi oraz
instytucjami zagranicznymi. W ramach FSP przyznawana
jest

dotacja

dla

wykładowców

amerykańskich

i specjalistów w wybranych dziedzinach.
Obecnie w Instytucie Edukacji Muzycznej przebywa Julianne
Parayo, jednak wszystkie jednostki mogą zaprosić amerykańskiego
naukowca na stypendium, którego koszty pokryje Biuro Spraw
Edukacyjnych i Kulturalnych Departament Stanu USA.
W ramach grantu finansowane są koszty przylotu do Polski oraz
stypendium

specjalisty

amerykańskiego.

Instytucje

goszczące

O przyznanie
stypendium na
maksymalnie
42 dni, uczelnia
zapraszająca
może ubiegać
się do 1 kwietnia
2015 r.

pokrywają wydatki na zakwaterowanie i wyżywienie wraz z kosztami
podróży na terenie kraju, dlatego też przed aplikowaniem należy otrzymać zgodę od władz
UKW na sfinansowanie kosztów pobytu stypendysty (lub wykorzystać środki własne
– komercyjne).
Instytucje, które chcą przyjąć Specjalistę Fulbrighta składają wniosek projektowy do Polsko
-Amerykańskiej Komisji Fulbrighta, do której należy zwracać się z wszelkimi pytaniami dot.
programu, prośbą o udostępnienie Listy Specjalistów, jak również z kompletnymi wnioskami
o przyznanie stypendium.

Wszelkie

informacje

znajdują

się

na

stronie:

http://www.cies.org/program/fulbright-specialist-program
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Stypendia Fundacji Onassisa
Profesorowie, doktorzy, nauczyciele języka greckiego, absolwenci i doktoranci z dziedziny
nauk humanistycznych, społecznych, ekonomicznych oraz sztuki mogą ubiegać się
o stypendia Fundacji Onassisa. Wnioski przyjmowane są do 31 stycznia 2015 r.
Program ma na celu promocję języka greckiego, historii i kultury
za granicą oraz zawieranie międzynarodowej współpracy między
przedstawicielami nauki z całego świata, a ich greckimi partnerami.
Fundacja oferuje stypendia naukowe oraz pobyty badawcze w Grecji aplikantom
reprezentującym następujące dziedziny:
 nauki humanistyczne (literatura, językoznawstwo, historia, archeologia, filozofia,
pedagogika, psychologia),
 nauki społeczne (m.in. socjologia, stosunki międzynarodowe, administracja),
 nauki ekonomiczne (gospodarka morska, finanse),
 sztuka (sztuki wizualne, muzyka, taniec, teatr, fotografia oraz tzw. nowe media).

Stypendia dzielą się na trzy kategorie:
 A dla profesorów (od 1 do 6 miesięcy)
 B dla nauczycieli języka greckiego (do 2 miesięcy),
 C dla studentów podyplomowych lub doktorantów (od
3 do 12 miesięcy)

Wysokość miesięcznego stypendium wynosi od 600 do 1500 euro w zależności od kategorii,
Fundacja zapewnia zakwaterowanie i pokrywa koszty podróży do Grecji i z powrotem.
Szczegółowe informacje oraz formularz aplikacyjny dostępne są na stronie:
http://www.onassis.gr/
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zaprasza na spotkanie informacyjne

„Budowanie potencjału w dziedzinie szkolnictwa wyższego w krajach
partnerskich – projekty typu capacity building w programie Erasmus+”

Warszawa 8 stycznia 2015 r. godz. 10.30
Hotel Golden Tulip, ul. Towarowa 2
Celem spotkania jest:
 omówienie założeń projektów prowadzących do poprawy potencjału szkolnictwa
wyższego w krajach partnerskich (projekty typu capacity building),
 przedstawienie

zasad

realizacji

projektów

tego

typu

i

możliwości

uzyskania

dofinansowania w programie Erasmus+ (zasady finansowania projektów, kryteria
oceny i selekcja, cechy poprawnie przygotowanego projektu)
 wyjaśnienie znaczenia priorytetów krajowych i regionalnych w projektach typu
capacity building,
 prezentacja przykładu projektu realizowanego w zakończonym programie TEMPUS
(projekty typu capacity building są kontynuacją tego typu działań)
Więcej informacji na stronie:
www.erasmusplus.org.pl/akademia
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Stypendium nad Sekwaną
Instytut Francuski oraz Ambasada Francji w Polsce rozpoczynają przyjmowanie kandydatur
w

ramach

programu

stypendiów

rządu

francuskiego

(BGF).

Program

skierowany

do studentów i naukowców umożliwia wymianę uniwersytecką oraz naukową między
Francją i Polską.
Stypendia przyznawane są we wszystkich dyscyplinach, ale w roku
akademickim 2015/2016 priorytetowo traktowane będą technologie
informatyczne oraz tematyka zawarta w programie ramowym Horizon
2020 dotycząca badań naukowych i innowacji.
BGF Master
Stypendia skierowane są do polskich studentów, którzy chcieliby kontynuować naukę na
ostatnim roku studiów magisterskich na Uniwersytecie lub na Politechnice we Francji.
Termin składania wniosków: 6 marca 2015.
BGF COPERNIC Program
Program COPERNIC jest międzynarodowym programem kształcenia w zakresie zarządzania,
skierowanym do młodych absolwentów z krajów Europy Środkowej i Wschodniej. Kandydaci
wybrani do programu stają się automatycznie stypendystami rządu francuskiego przez 12
miesięcy.
Termin składania wniosków: 6 marca 2015.
BGF Pobyt badawczy
Stypendia naukowe przeznaczone są dla polskich naukowców (przynajmniej ze stopniem
doktora) planujących przeprowadzić część badań we Francji. Dotyczą wszystkich dziedzin
nauki, z wyjątkiem medycyny.
Termin składania wniosków: 1 maja 2015 r.
Informacje na temat programu zostały zamieszczone na stronie Ambasady Francji w Polsce
w rubryce „Stypendia”: www.ambafrance-pl.org/Stypendia-2015-2016
Formularze dla kandydatów udostępnione są na stronie Instytutu Francuskiego w Polsce
w rubryce „Stypendia”: www.institutfrancais.pl/sciences-universites/pl/prezentacja2
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Oferty praktyk – szukaj w sieci
Studentów szukających ofert praktyk zagranicznych zapraszamy do odwiedzania portalu
Praxis. Na tej polecanej przez Agencję programu Erasmus+ stronie można znaleźć
propozycje staży i praktyk z całej Europy.
Dzięki międzynarodowym inicjatywom edukacyjnym finansowanym ze środków Komisji
Europejskiej, takim jak Erasmus+, coraz więcej studentów korzysta z okazji, aby wyjechać
na praktyki zawodowe do ośrodków zagranicznych. Wyjazdy te są świetną okazją do
zdobycia doświadczeń zawodowych, poprawienia znajomości języka obcego, poznania
innej

kultury

oraz

wzbogacenia

swojego

CV.

Zdobyte

doświadczenie może okazać się decydujące przy szukaniu
wartościowych ofert pracy po studiach.
Wiele ciekawych ofert dla studentów zamieszczanych jest na
stronie

http://www.praxisnetwork.eu/.

Portal

szczególnie

polecamy studentom, którzy chcieliby wyjechać na praktykę
za granicę w ramach programu Erasmus+.
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Europass przepustką do kariery w Europie
Dokumenty Europass to doskonały sposób na przedstawienie swoich kwalifikacji, odbytych
praktyk czy staży za granicą oraz efektów wyjazdu na stypendium. Każdy, kto chce się
wyróżnić na europejskim rynku pracy ma do dyspozycji pięć uznawanych w Europie
dokumentów.
Nasza Uczelnia zacieśnia współpracę z Krajowym Centrum Europass, a co za tym idzie,
rekomenduje korzystanie z dokumentów Europass.
Europass to inicjatywa Komisji Europejskiej, która promuje swobodny przepływ obywateli
w Europie, w także studentów i pracowników akademickich. Dokumenty Europass, takie jak
CV, Paszport językowy, Mobilność, Suplement do dyplomu oraz Suplement do Dyplomu
Potwierdzający Kwalifikacje Zawodowe umożliwiają przejrzystą prezentację swojej osoby
w skali całego Starego Kontynentu.
Rolę punktów kontaktowych dla osób zainteresowanych wyrobieniem sobie takich
dokumentów pełni 36 krajowych centrów. Polskie biuro Europass działa przy Fundacji
Rozwoju Systemu Edukacji, będącej Narodową Agencją Programu Erasmus+. Tego typu
punkty mają służyć szczególnie studentom oraz pracownikom naukowym, dlatego
zapraszamy do korzystania z dokumentów Europass osoby, które były za granicą na
stypendium, stażu lub praktyce.

Więcej szczegółów wraz z danymi kontaktowymi można znaleźć na stronie internetowej:
www.europass.org.pl. Szczegółowych informacji udziela
Biuro Współpracy Międzynarodowej UKW.
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Fulbright dla biologów
Polsko-Amerykańska Komisja Fulbrighta zaprasza studentów nauk biologicznych, jak
np. biologia czy biotechnologia, do odbycia rocznego stażu naukowego w USA
na prestiżowych uczelniach i w ośrodkach badawczych.
Studenci II stopnia, znający płynnie angielski w mowie i piśmie oraz mający średnią ocen
ze studiów minimum 3.8, a z ostatnich dwóch semestrów powyżej 4.0, mogą aplikować
o staże w University of Virginia, University of Chicago, University of Texas Southwestern
Medical Center i Oklahoma Medical Research Foundation. Kandydaci, oprócz zamiłowania
do pracy badawczej, powinni mieć też doświadczenie w pracy laboratoryjnej.
W ramach stażu uczelnie amerykańskie oferują:
 możliwość

uczestnictwa

w

ważnych,

atrakcyjnych

problemach

badawczych

i w niektórych przypadkach wykorzystanie wyników badań do pracy magisterskiej
w uczelni macierzystej
 stypendium w wysokości 25,000 $ - 27,500 $ na koszty utrzymania
 pomoc w załatwieniu wizy F1 lub J1 na pobyt w USA (koszt wyrobienia wizy pokrywa

student)
 pełne ubezpieczenie medyczne
 w przypadku Oklahoma Medical Research Foundation - również zwrot kosztów

podroży.
Dokumenty w wersji elektronicznej należy wysłać do 1 lutego 2015 na
adres vrgtp@fulbright.edu.pl. Rozmowy kwalifikacyjne odbędą się
w dniach 14 i 16 marca w Warszawie i Poznaniu.

W przypadku pytań zapraszamy do kontaktu z Patrycją Gołąb: vrgtp@fulbright.edu.pl.
Szczegóły dostępne są na stronie: www.fulbright.edu.pl/pl/visiting-research-graduatetraineeship-program.
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Fotorelacja

Fot. Andrzej Obiała
11 grudnia w stołówce studenckiej „U Niny” przy wspólnym stole wigilijnym spotkali się studenci
Erasmusa, polscy żacy z ESN, instytutowi koordynatorzy programu Erasmus, pracownicy BWM oraz
Prorektor ds. Nauki i Współpracy z Zagranicą, prof. dr hab. Sławomir Kaczmarek. Do wspólnego
kolędowania zaprosiła stypendystka Fulbrighta, Julianne Parayo.
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Wiadomości
Dr Katarzyna Chmielewska zwycięzcą ogólnopolskiego konkursu
W tym roku konkurs EDUinspirator, stanowiący uzupełnienie organizowanych od 2011
EDUisnpiracji, odbył się po raz pierwszy. W tej edycji nagrodzone zostały osoby, które
dzięki uczestnictwu w programach zarządzanych przez Fundację Rozwoju Systemu
Edukacji wpływają na otaczającą rzeczywistość.
Tegoroczne hasło konkursowe brzmiało „Jak motywuję innych do działania”.
Dr Katarzyna Chmielewska, jako koordynator programu ACAMIMM, realizowanego
w latach 2011-2014 w Instytucie Matematyki UKW, podjęła pracę na rzecz studentów,
przyczyniła się do ich sukcesu albo pomogła im rozwinąć nowe umiejętności.
Serdecznie gratulujemy!

Sekcja Erasmus Student Network na naszej uczelni
Studenci UKW utworzyli grupę, która będzie wspierała studentów zagranicznych przyjeżdżających do
Bydgoszczy w ramach programu Erasmus+. Przewodniczącą ESN UKW została Katarzyna Brykalska, jej zastępcą
Piotr Pochowski, a skarbnikiem Katarzyna Dubielewska. Opiekunem grupy jest pan dr Marcin Skinder. To już
36 sekcja ESN w Polsce. Sekcja rozpoczęła swoją działalność od zorganizowania zabawy andrzejkowej
w Studenckim Klubie BEANUS.

UKW na targach w Kijowie
W dniach 18-20 listopada br. w Kijowie, w siedzibie prestiżowego
centrum

„Ukraiński

Dom”

odbyły

się

VII

międzynarodowe

targi

edukacyjne „Oświata i Kariera 2010. Oświata za granicą”. Uczestniczyło
w nich 75 uczelni z Ukrainy, a także ponad 50 zagranicznych szkół
wyższych, m.in. z Polski, Łotwy, Wielkiej Brytanii, Niemiec, Australii, Turcji,
Węgier

i

Szwajcarii,

oraz

inne

międzynarodowe

organizacje

i wydawnictwa. Nasza uczelnia była tam obecna za pośrednictwem
ukraińskiego

partnera

–

Organizacji

Konsultantów Edukacyjnych”.

Pozarządowej

„Asocjacja

Na stoisku oraz podczas pokazów

multimedialnych zaprezentowana została oferta edukacyjna UKW oraz
możliwości podjęcia studiów przez kandydatów z Ukrainy.
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HORYZONT 2020 – wydarzenia:
08/01/2015 Politechnika Wrocławska – Wszystko o konkursie Twinning
Regionalny Punkt Kontaktowy działający przy Wrocławskim Centrum Transferu Technologii
Politechniki Wrocławskiej zaprasza na szkolenie dotyczące konkursu Twinning (program H2020).
Twinning opiera się na wzmocnieniu określonego obszaru badań w ramach danej instytucji, poprzez
współpracę z przynajmniej dwiema, wiodącymi na arenie międzynarodowej jednostkami
naukowymi.
Rejestracja odbywa się poprzez stronę wrocławskiego RPK: http://rpk.wroclaw.pl/szkolenia.html

Zostań ekspertem KE
Krajowy Punkt Kontaktowy zachęca do rejestracji w bazie ekspertów, którzy będą m.in. oceniać
składane wnioski oraz realizację projektów finansowanych w ramach Horyzont 2020.
Oferta skierowana jest do osób, które mają wysoki poziom wiedzy specjalistycznej oraz dobrze
posługują się językiem angielskim. Praca eksperta to unikatowe doświadczenie i możliwość
nawiązania bardzo cennych kontaktów zawodowych, a także kształtowania unijnej polityki
badawczo-rozwojowej. To również znakomita okazja do pogłębienia wiedzy, jak najlepiej
przygotować doskonały wniosek projektowy i osiągnąć sukces.
Rejestracji dokonuje się poprzez Portal Uczestnika (Participant Portal):
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/experts/index.html

NIE PRZEGAP TERMINU
31-01-2015
Staże w Banku Światowym
Staże w Banku Światowym przeznaczone są dla młodych ludzi pragnących dowiedzieć się więcej
o zjawiskach społecznych i gospodarczych. Stwarzają możliwość zdobycia praktycznych
doświadczeń. Wszyscy stażyści otrzymują wynagrodzenie (płatne za godzinę), a w niektórych
przypadkach zwrot kosztów podróży. Zakwaterowanie i wyżywienie zapewniają sobie we własnym
zakresie. Minimalna długość stażu wynosi cztery tygodnie. Większość dostępnych miejsc znajduje się
w Waszyngtonie DC.
Więcej informacji na stronie: eurodesk.pl
24-02-2015
Granty na reformy w edukacji
Komisja Europejska ogłosiła nabór wniosków w ramach akcji 3. programu Erasmus+. Dofinansowanie
mogą otrzymać projekty, których celem jest wspieranie reform w dziedzinie polityki edukacyjnej.
O wsparcie mogą się ubiegać projekty współpracy służące zidentyfikowaniu, sprawdzeniu,
rozwinięciu i ocenieniu nowych, innowacyjnych praktyk i polityk dotyczących kształcenia i szkolenia
oraz działań na rzecz młodzieży.
Więcej informacji na stronie: eurodesk.pl
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