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Biura Współpracy Międzynarodowej UKW

Wszystkim pracownikom
i studentom UKW życzymy
spokojnych
i radosnych Świąt Bożego
Narodzenia oraz wielu
sukcesów w nadchodzącym
roku.
Niech 2017 rok będzie
wyjątkowym czasem, w
którym spełnią się Państwa
zawodowe plany
i zamierzenia.
Zespół BWM

Na zdjęciu studentki programu Erasmus+ podczas spotkania
mikołajkowego
Fot. Andrzej Obiała
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Prestiżowy staż
Rozpoczął się nabór wniosków w ramach Alain Bensoussan Fellowship
Programme, którego organizatorem jest European Research Consortium for
Informatics and Mathematics. Laureaci trwającego 12 miesięcy stypendium
odbędą je w jednym z instytutów ERCIM.
Program skierowany jest do młodych naukowców po doktoracie z zakresu
nauk ścisłych, a w szczególności matematyki i informatyki.
Wnioski mogą składać osoby,
które

spełniają

następujące

warunki:

Zgodnie z informacjami organizatorów,
Wnioskodawcy

powinni

prowadzić

badania zgodne z tematyką projektów

 uzyskały stopień doktora
w ciągu ostatnich ośmiu lat;
 posługują się płynnie
językiem angielskim;
 mają uregulowaną kwestię
służby wojskowej;
 ukończyły studia
doktoranckie przed
rozpoczęciem stypendium..

w ERCIM. Lista tematów dostępna jest
na stronie fellowship.ercim.eu/topics.
Wysokość stypendium zależna jest od
instytutu, w którym naukowiec będzie
odbywał staż.
Przykładowo, miesięczne stypendium
w Holandii wynosi 2400 euro netto,
a w portugalskim instytucie 1495 euro.
Organizatorzy

pokrywają

koszty

podróży, udziału w konferencjach oraz

wizyt w innych Instytutach ERCIM.
Stypendysta otrzymuje umowę o pracę lub kontrakt stypendialny, w
zależności od miejsca odbywania stażu.
Termin nadsyłania zgłoszeń: 30 kwietnia 2017 r.
Szczegóły projektu, formularz zgłoszeniowy oraz
dane kontaktowe do osób w zagranicznych
Instytutach ERCIM dostępne są na stronie
fellowship.ercim.eu/information#institutes.
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Polsko-francuski doktorat
BGF Doktorat Cotutelle to program umożliwiający uzyskanie stopnia doktora
jednocześnie we Francji i w Polsce pod opieką dwóch promotorów, polskiego
i francuskiego. Stypendium mogą uzyskać doktoranci z wszystkich dziedzin
nauki z wyjątkiem medycyny.
Do udziału w programie zaproszeni są studenci posiadający polskie
obywatelstwo, posługujący się biegle językiem francuskim lub angielskim,
jeżeli program studiów będzie odbywał się w tym języku.
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 ok. 767
euro na każdy
miesiąc spędzony we
Francji. Wpłata
dokonywana jest na
konto założone
w banku we Francji.

Jeżeli czas trwania stypendium przekracza trzy miesiące, przyznawane jest
dodatkowe jednorazowe dofinansowanie w wysokości 700 euro. W ramach
programu można uzyskać refundację wpisowego do kwoty 6100 € rocznie.
Stypendium pokrywa też koszty ubezpieczenia i zakwaterowania.
Komplet wymaganych dokumentów należy złożyć do 5 marca 2017 roku.
Wersję elektroniczną należy przesłać drogą mailową do Ambasady Francji
w Polsce na adres: science.varsovie-amba@diplomatie.gouv.fr, natomiast
wersję

papierową

do

Biura

Uznawalności

Wykształcenia

i

Wymiany

Międzynarodowej (BUWiWM).
Szczegóły na stronie institutfrancais.pl/pl/bgf-doktorat-cotutelle.
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Badania w Szwecji
Przypominamy, że trwa nabór wniosków w ramach Visby Programme. Konkurs
skierowany jest do doktorantów i pracowników naukowych, którzy chcą
prowadzić badania na uczelniach w Szwecji.
The Visby Programme organizowany jest przed Instytut Szwedzki. Propozycja
skierowana

jest

do

badaczy

i

studentów

z

krajów

Europy

Środkowowschodniej, w tym z Polski. W zależności od rodzaju stypendium,
pobyt naukowy w Szwecji może trwać od 6 do 12 miesięcy. W ramach
konkursu przyznanych zostanie ok. 40 stypendiów na rok akademicki
2017/2018.
Do konkursu można zgłaszać projekty badawcze ze wszystkich dziedzin nauki.
Z udziału w programie wykluczone są osoby, które mieszkały w Szwecji przez 2
lata lub więcej (stan na dzień rozpoczęcia stypendium) albo mają status
rezydenta Szwecji. Od kandydatów wymagana jest bardzo dobra znajomość
języka angielskiego lub szwedzkiego.
Stypendium obejmuje ubezpieczenie na wypadek choroby i nieszczęśliwych
wypadków, natomiast nie pokrywa kosztów przejazdu.
W ramach stypendium naukowcy będą otrzymywali świadczenie
pieniężne w wysokości:
doktoranci - 15 000 koron szwedzkich miesięcznie
naukowcy po doktoracie - 18 000 koron szwedzkich miesięcznie
(1 korona szwedzka = ok. 0,45 zł).

Szczegóły dostępne są na stronie internetowej konkursu.
Termin składania aplikacji: 10 stycznia 2017 r
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Współpraca polsko-białoruska
Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego oraz Państwowy Komitet ds. Nauki
i Technologii Republiki Białorusi zapraszają do podjęcia współpracy
w ramach programu polsko-białoruskiego.
Projekt badawczy może być przedstawiony w dowolnej dziedzinie nauki przez
każdą jednostkę naukową. Środki przeznaczone są na finansowanie wymiany
osobowej (podróży i krótkich pobytów). Współpraca uzgodniona między
zespołami badawczymi może być finansowana przez strony projektu
maksymalnie przez dwa lata.
UWAGA:

W

Polsce

projekty

finansowane

są

ze

środków

przekazywanych jednostkom na finansowanie działalności statutowej
(lub

innych

środków

międzynarodowej

własnych

współpracy

jednostki),

naukowej

z

uwzględnieniem

wynikającej

z

umów

międzyrządowych. MNiSW nie przekazuje bezpośrednio dodatkowych
środków

na

realizację

projektów

w

ramach

Programu

Wykonawczego.
Udział w projekcie młodych badaczy, studentów, doktorantów i osób, które
niedawno uzyskały tytuł doktora będzie działał na korzyść aplikujących.
Formularze zgłoszeniowe dostępne są na stronie nauka.gov.pl.
Rozpatrywane będą tylko projekty złożone równolegle w Polsce i na Białorusi.
Aplikacje niespełniające tych reguł nie są przedstawiane do rozpatrzenia
podczas posiedzenia Wspólnej Komisji Dwustronnej.
Polscy koordynatorzy przesyłają wypełniony i podpisany wniosek na adres:
Departament Współpracy Międzynarodowej
Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego
ul. Wspólna 1/3, 00-529 Warszawa
z dopiskiem: KONKURS POLSKO-BIAŁORUSKI 2017-2018
Termin nadsyłania aplikacji: 21 luty 2017 r.
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Amerykański sen
Polsko-Amerykańska Fundacja Wolności oraz Ambasada USA w Polsce
zapraszają studentów ekonomii i kierunków inżynierskich do wzięcia udziału
w programie wakacyjnych praktyk w renomowanych amerykańskich
przedsiębiorstwach.
W ramach Polish-American Internship Initiative wyróżniający się w nauce
polscy studenci mogą odbyć wakacyjne praktyki w uznanych amerykańskich
korporacjach: Archer Daniels Midland Company i Pittsburgh Glass Works.
Uczestnicy staży, które trwają od 2 do 3 miesięcy, otrzymują wynagrodzenie,
organizatorzy pokrywają koszty podróży oraz pomagają w uzyskaniu wizy.
O udział w programie mogą ubiegać się studenci co najmniej drugiego roku
studiów stacjonarnych na polskich uczelniach publicznych, biegle władający
językiem angielskim, legitymujący się bardzo dobrymi wynikami w nauce
i

aktywni

społecznie.

Rekrutacja

odbywa

się

online

poprzez

stronę

http://www.paii.pl./
Realizatorem inicjatywy jest Fundacja Edukacyjna Przedsiębiorczości we
współpracy z firmami oferującymi staże.
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Stypendia i staże
Stypendium im. Paula Celana

Włoskie stypendium

(DLA TŁUMACZY)

(DLA NAUKOWCÓW)

Trwa nabór zgłoszeń w ramach projektu

Włoska Fundacja Bogliasco zaprasza

Institut

do składania wniosków w ramach

für

die

Menschen.

Wissenschaften

vom

W konkursie możliwe jest

uzyskania

stypendium

pobytowego

programu

stypendialnego.

adresowany

jest

do

Konkurs

osób,

które

w Wiedniu dla tłumaczy pracujących

zajmują się twórczością lub prowadzą

nad tłumaczeniem książki z dziedziny

badania

nauk

humanistyką i sztuką.

humanistycznych

lub

naukowe

związane

społecznych. Tematyka książki musi być

Przyznanych

ważna

między

stypendiów na pokrycie trwającego

Europy.

ok. 30-34 dni pobytu w Study Center

stypendium

Bogliasco we Włoszech. Szczegóły na

dla

wymiany

myśli

Wschodem

i

Zachodem

Miesięczna

wysokość

zostanie

ok.

z
50

wynosi 2 050 euro.

stronie bfny.org/en/apply

Termin składania aplikacji: 06.02.2017

Termin składania aplikacji: 15.01.2017

Nowoczesne technologie

Prestiżowy staż

(DLA ZESPOŁÓW BADAWCZYCH)

(DLA STUDENTÓW)

Trwa

nabór

ramach

Rozpoczął się nabór zgłoszeń na staż

konkursu Chist-Era z obszaru technologii

naukowy w USA w ramach Visiting

informacyjnych oraz komunikacyjnych

Research

(ICST).

uzyskanie

Program Fundacji Fulbrighta. Konkurs

badawcze

adresowany jest do studentów nauk

środków
z

wniosków

Możliwe
na

zakresu:

w

będzie
projekty

Lifelong

Learning

for

biologicznych

Intelligent Systems, Visual Analytics for

nologia

Decision-Making

trwające

under

Uncertainty.

Graduate

Traineeship

(biologia,

biotech-

Laureaci

odbędą

itp.).
11-12

miesięcy

staże

Wnioski mogą składać zespoły złożone

w amerykańskich

z co najmniej 3 grup badawczych z 3

kowych.

różnych krajów. Szczegóły na stronie

stronie fulbright.edu.pl/vrgtp

chistera.eu
Wiadomości

Termin składania aplikacji: 01.02.2017

Newsletter BWM Nr 12/2016

www.bwm.ukw.edu.pl

placówkach nau-

Aplikacje dostępne są na

bwm@ukw.edu.pl

tel. 52 34 19 108 Strona 7

Wiadomości

Andrzejki ze studentami Erasmus+
30 listopada studenci zagraniczni studiujący na UKW w ramach programu Erasmus+
wspólnie z polskimi żakami i pracownikami Biura Współpracy Międzynarodowej
obchodzili andrzejki. Jak każe zwyczaj, młode panny i kawalerowie wróżyli z wosku,
obierek z jabłek oraz butów. Andrzejkowe zabawy przygotowali studenci filologii
polskiej pod opieką dr hab. Agnieszki Rypel, prof. nadzw. - dyrektor Studium
Nauczania Języka Polskiego dla Obcokrajowców UKW.
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Wiadomości
Spotkanie mikołajkowe
W połowie grudnia dr hab. inż. Marek Macko, prof. nadzw. - Prorektor ds. Rozwoju
i Współpracy oraz dr hab. Benedykt Odya, prof. nadzw. - Prorektor ds. Studenckich
i Jakości Kształcenia, studenci programu Erasmus+, ich opiekunowie, instytutowi
koordynatorzy programu Erasmus+ oraz pracownicy BWM spotkali się przy wspólnym
wigilijnym stole. Studenci z zagranicy mieli okazję poznać polskie bożonarodzeniowe
tradycje oraz spróbować wigilijnych potraw. Nie zabrakło również wspólnego
śpiewania kolęd. Program artystyczny przygotowały studentki pedagogiki pod
opieką

Katarzyny

Grzesiak,

koordynatora

programu

Erasmus+

w

Instytucie

Pedagogiki.
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Nowy nabór w ramach RISE
Komisja Europejska otworzyła nabór wniosków w konkursie Marie Skłodowska-Curie
Research and Innovative Staff Exchange. RISE to projekty badawczo-innowacyjne
proponowane w każdej dziedzinie wiedzy, przy czym wysoko cenione są projekty
inter i multidyscyplinarne. Polegają one na realizacji wspólnego projektu instytucji,
na które składają się takie działania, jak: wymiana pracowników, organizacja
konferencji i szkoleń, opracowywanie nowych publikacji i patentów, działania
rozpowszechniające wyniki projektu oraz popularyzujące naukę.
Podstawowym działaniem projektu jest wymiana pracowników (na zasadzie
oddelegowania) pomiędzy uczestniczącymi w projekcie instytucjami. Jej celem jest
poszerzanie i transfer wiedzy oraz zdobywanie nowych umiejętności i kompetencji.
Okres oddelegowania każdego pracownika może trwać łącznie od 1 do 12 miesięcy
w trakcie trwania projektu. Pracownicy mogą wyjeżdżać do różnych instytucji, jeżeli
jest to uzasadnione ze względów merytorycznych. W projekcie mogą wziąć udział
naukowcy (na każdym etapie kariery naukowej), kadra zarządzająca oraz personel
administracyjny i techniczny zaangażowany w badania i innowacje.
Szczegóły dostępne są na platformie Participant Portal pod adresem ec.europa.eu.
Termin składania wniosków: 5 kwietnia 2017 r.

Badania w Katalonii
W październiku rozpoczął się nabór wniosków na granty badawcze w Katalonii
w ramach projektu TECNIOspring PLUS. W ramach konkursu możliwe jest uzyskanie
środków na prowadzenie 2-letnich badań w katalońskich uczelniach oraz firmach,
które biorą udział w programie. Program adresowany jest do naukowców z stopniem
naukowym doktora lub doświadczeniem w prowadzeniu badań naukowych
(4 – 8 lat).
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Organizatorzy pokrywają koszty wynagrodzenia (58 500 euro rocznie), koszty badań
(do 8 640 euro rocznie) oraz koszty mobilności (do 960 euro rocznie). Program
TECNIOspring Plus jest skierowany do naukowców zajmujących się następującymi
dziedzinami: technologia żywności, chemia, energetyka, Design-Based industries,
Experience-based

Industries,

informatyka,

nanotechnologie,

fotonika,

biotechnologia, rozwój zaawansowanych technologii materiałów.
TECNIOspring PLUS prowadzony jest w ramach Akcji Marii Skłodowskiej-Curie.
Kontakt (w jęz. angielskim lub hiszpańskim): tecniospring.accio@gencat.cat lub tel.
(+34) 93 552 40 88 albo (+34) 93 476 72 94.
Szczegóły dostępne na stronie internetowej konkursu.
Termin składania wniosków: 1 luty 2017 r.

NIE PRZEGAP TERMINU
20 lat Europejskiego Wolontariatu
04-01-2017
Grasz? Śpiewasz? Pokaż swój talent całej Europie. Zgłoś się do udziału w YO!Fest
Emerging Bands Contest – imprezie, która towarzyszyć będzie Europejskiemu
Wydarzeniu Młodzieżowemu (6-8 lutego 2017 r.). O udział w koncercie mogą starać
się zespoły, które liczą nie więcej niż 6 muzyków. Średnia wieku członków zespołu nie
może przekroczyć 26 lat (żaden z członków nie może mieć więcej niż 30 lat). Zespoły,
które najbardziej spodobają się jurorom, otrzymają zaproszenie do zagrania 30minutowego koncertu w trakcie festiwalu YO!Fest - jednej z imprez towarzyszących
Europejskiemu Wydarzeniu Młodzieżowemu (EYE). W tym roku gospodarzem EYE
będzie

holenderskie

Maastricht.

Organizatorzy

zapewniają

pokrycie

kosztów

podróży, zakwaterowania i wyżywienia oraz 50 euro honorarium dla każdego
członka zespołu.
Więcej informacji na stronie eurodesk.pl.
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