Newsletter 1/2014
Biura Współpracy Międzynarodowej UKW

Serdecznie zachęcamy aby
kolejny rok upłynął Państwu
z naszym newsletterem,
w którym znajdą
Państwo informacje na temat
najciekawszych programów
stypendialnych oraz zachętę
do międzynarodowej
mobilności.
Fot. Andrzej Obiała
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Erasmus – spotkanie informacyjne dla
pracowników uczelni
W związku z otwarciem naboru na wyjazdy w roku akademickim 2014/15
serdecznie zapraszamy na spotkanie informacyjne dla pracowników, które
odbędzie się:

Spotkanie
informacyjne dla
pracowników UKW:

20 STYCZNIA (poniedziałek)

20 stycznia,
godz. 13.00

13.00-15.00
w sali Rady Wydziału Pedagogiki i Psychologii przy ul. Chodkiewicza 30.

Spotkanie
informacyjne dla
studentów UKW:

Spotkanie będzie podzielone na 2 moduły:

22 stycznia,
godz. 14.00

13.00-14.00 wyjazdy pracowników administracyjnych
14.00-15.00 wyjazdy pracowników naukowo-dydaktycznych

Uwaga! Chcielibyśmy szczególnie zachęcić do przybycia pracowników

Więcej informacji:
bwm.ukw.edu.pl
erasmus.ukw.edu.pl

administracyjnych uczelni (np. Biblioteki, dziekanatów, sekretariatów), którzy
nigdy wcześniej nie brali udziału w programie Erasmus.

Erasmus – spotkanie informacyjne dla studentów
Spotkanie informacyjne dla studentów UKW odbędzie się:
22 STYCZNIA (środa)
14.00-15.30
w sali konferencyjnej na I piętrze Biblioteki Głównej UKW.

Tematem spotkania będą możliwości studiowania i odbywania praktyki za
granicą - zasady rekrutacji, kryteria kwalifikacji, informacje na temat uczelni
partnerskich oraz stawek stypendiów z uwzględnieniem zmian, które
wprowadza program Erasmus + 2014-2020.
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Praktyki studenckie – wybrane oferty

W bieżącym miesiącu zachęcamy do zapoznania się z następującymi ofertami
praktyk:

1.

Mugla Sıtkı Kocman University - Turcja – praktyka dla studentów geografii:
(szczegóły: bwm.ukw.edu.pl)






2.

praktyka na stanowisku asystenta w jednostce pomiarów kartograficznych,
wymagana dobra znajomość języka angielskiego, obsługi komputera oraz metod
pomiarowych GIS i Remote Sensing,
możliwość przeprowadzenia własnego projektu badawczego,
okres trwania praktyki: maks. 12 miesięcy
PRAKTYKA MOŻE BYĆ REALIZOWANA W RAMACH PROGRAMU ERASMUS
Praktyki w Polsko-Amerykańskiej Komisji Fulbrighta:
(szczegóły: fulbright.edu.pl)

Wymagania:








bardzo dobra znajomość języka angielskiego i polskiego w mowie i piśmie,
dobra znajomość pakietu Microsoft Office,
bardzo dobre umiejętności komunikacyjne i interpersonalne, umiejętność pracy
w zespole,
dobra organizacja pracy (kluczowa wielozadaniowość/wielowątkowość),
umiejętność szybkiego rozwiązywania problemów i pracy pod presją czasu,
mile widziane doświadczenie w organizacji wydarzeń (konferencje, seminaria,
wykłady).

Zainteresowani proszeni są o przesłanie CV na adres: praca@fulbright.edu.pl z dopiskiem
PRAKTYKANT.
3.

Przypominamy także o trwającym nadal naborze na stażystów w Stowarzyszeniu
Agencji Demokracji Lokalnych ALDA (Strasburg, Vicenza, Bruksela)
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DAAD – stypendia na podróże grupowe do
Niemiec
Stypendia te mają na celu umożliwienie (pod kierownictwem
nauczycieli akademickich) nawiązania kontaktów oraz zdobycia
informacji o Niemczech podczas podróży po tym kraju, zwiedzania
i rozmów informacyjnych.
Grupy mogą liczyć 10-15 osób z dowolnych kierunków studiów.
Przynajmniej jedna osoba z grupy powinna w dobrym stopniu

Szczegółowych

posługiwać się językiem niemieckim.

informacji udzielają:

Czas trwania podróży: 7-12 dni.

Lektor DAAD na UKW:
Yvonne Belczyk-Kohl

Wysokość stypendium: 50 EUR dla uczestnika na każdy dzień podróży.

yvonne.belczykkohl@daad-alumni.de

Termin składania wniosków na podróże od 1 czerwca: 1 lutego.

Anna Sowińska-Szejba
Tel. 22/616 13 08

HORYZONT 2020 - Konkurs Team of Excellence
11 grudnia 2013r. w ramach ogłoszonego przez Komisję Europejską programu Horyzont 2020
zostały opublikowane założenia konkursu Teaming of Excellence (Teaming). W związku ze
znaczącymi różnicami pod względem innowacyjności regionów w ramach Europejskiej
Przestrzeni Badawczej, została opracowana koncepcja Teaming of Excellence zakładająca
tworzenie w najmniej innowacyjnych państwach członkowskich nowych centrów badań
i rozwoju w partnerstwie strategicznym z wiodącymi ośrodkami naukowymi z innego kraju UE
lub państwa stowarzyszonego.
Fundacja na rzecz Nauki Polskiej jest pomysłodawcą koncepcji finansowania w Polsce
realizacji Międzynarodowych Agend Badawczych, która znalazła miejsce w nowym
programie operacyjnym Inteligentny Rozwój 2014-2020 i będzie inicjatywą wspierającą
powstawanie nowych centrów naukowych w Polsce razem z programem Horyzontu 2020 –
Teaming of Excellence.
Zapraszamy do zapoznania się ze szczegółami konkursu:
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IWM - stypendium im. Józefa Tischnera na wyjazdy
badawcze do Wiednia
Stypendium

przeznaczone jest na realizację samodzielnego projektu

badawczego

w ramach nauk humanistycznych i społecznych w Austrii.
Grupę docelowa stanowią doktoranci i młodzi naukowcy do 35 roku życia.
Wysokość stypendium: 9.300 EUR
Czas trwania: 6 miesięcy (czerwiec – grudzień 2014)
Termin przysyłania zgłoszeń: 31 stycznia (formularz online)
Wymagane dokumenty: propozycja projektu badawczego (maks. 8 tyś. znaków), CV, lista
publikacji, 2 listy polecające z uczelni macierzystej.

IWM - stypendium im. B. Geremka – Junior/Senior
research fellowships
Program stypendialny ma na celu rozwijanie studiów i refleksji na temat polskiego
dziedzictwa narodowego w kontekście europejskiej tradycji. Udział w stypendium umożliwia
młodym badaczom z Polski zrealizowanie własnego projektu badawczego. Uczestnicy
programu stają się tym samym członkami międzynarodowego, multidyscyplinarnego
zespołu badaczy i stypendystów The Institute for Human Sciences. Oferta stypendialna
skierowana jest do badaczy nauk społecznych i humanistycznych. Preferencyjnie
traktowane są propozycje badań w jednym z głównych kierunków działalności Instytutu.
Wysokość stypendium: JUNIOR (do 35 roku życia): 1.800 EUR miesięcznie SENIOR; (do 60 roku
życia): 3.800 EUR miesięcznie
Czas trwania: 10 miesięcy (czerwiec – grudzień 2014)
Termin przysyłania zgłoszeń: 15 lutego (formularz online)
Wymagane dokumenty: propozycja projektu badawczego (maks. 8 tyś. znaków), CV, lista
publikacji, 2 listy polecające z uczelni macierzystej.
Od stypendysty oczekuje się również zaangażowania z życie
naukowe Instytutu.
Więcej informacji i rejestracja: TUTAJ
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Polsko-Rosyjska Wymiana Młodzieży – III edycja
Centrum

Polsko-Rosyjskiego

Dialogu

i

Porozumienia

ogłasza

konkurs

na

projekty

mobilnościowe, których integralną częścią są elementy edukacyjne przybliżające wiedzę
o współczesnej Polsce i Rosji oraz pogłębiające wiedzę o historii i kulturze obu narodów.
Adresatem projektu jest młodzież w wieku do 26 lat. Dotacje uzyskają projekty, w których
aktywny udział weźmie 10-20 osób z każdego państwa partnerskiego. W założeniu powinny
odbyć się dwie wizyty trwające 4-14 dni.
Tematy wymiany w 2014 roku:
1. „I wojna światowa. Śladami naszych przodków”
2. „Dawne wierzenia ludowe w baśniach, legendach oraz współczesnej literaturze Polski
i Rosji”
3. „Jedność Europy dla Polaków i Rosjan. 25 lat po zakończeniu
zimnej wojny”
4. „Obraz

sąsiada

w

kulturze.

Polacy-Rosjanie,

wzajemna

percepcja”
5. „Propaganda w architekturze na przykładach Polski i Rosji”
6. „Przyroda Polski i Rosji oraz metody jej ochrony”
Przy składaniu wniosków o dofinansowanie należy korzystać ze wzoru zamieszczonego
w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie podmiotowej Centrum:
http://www.cprdip.pl/main/index.php?type=BIP&id=bip

Zasady składania wniosków zamieszczone są na stronie Instytucji: cprdip.pl

TERMIN NABORU UPŁYWA 28 LUTEGO.

Centrum Polsko-Rosyjskiego
Dialogu i Porozumienia
cprdip.pl
ul. Jasna 14/16A
00-041 Warszawa

Strona 6 Newsletter BWM ● Numer 1/2014, ● www.bwm.ukw.edu.pl●bwm@ukw.edu.pl (052) 34 19 108

HUMANITY IN ACTION – międzynarodowe stypendium

Humanity in Action Fellowship to czterotygodniowy program
szkoleniowy na temat szeroko rozumianych praw człowieka.
Stypendium realizowane będzie w 5 krajach: w Danii, Holandii,
Francji, Niemczech oraz Polsce. Kandydaci z Polski mogą ubiegać
się o udział w stypendium organizowanym w Polsce oraz
Niemczech.

Humanity in
Action
termin przyjmowania
zgłoszeń:

23.02.2014,

Każdy program ma interdyscyplinarny charakter. Stypendium
obejmuje: codzienne wykłady, warsztaty i dyskusje z naukowcami,

miejsce odbywania
się spotkań:
Polska, Niemcy,
Turcja

dziennikarzami, politykami i działaczami społecznymi, jak również
wizyty w agencjach rządowych, organizacjach non-profit itp.
Celem

HIA Fellowship jest ułatwienie zbiorowej eksploracji

społecznych
stworzenie

i

politycznych

forum,

gdzie

korzeni

dyskryminacji,

potencjalne

rozwiązania

a

także
można

czas realizacji
projektu:
31.06.2014 –
26.VI.2014 – Humanity
in Action Fellowship
26-30.06.2014 –
konferencja
w Stambule

przeanalizować i przedyskutować.
Wymagania wobec kandydatów:


status studenta lub absolwenta (dyplom 2012)



bardzo dobra znajomość języka angielskiego



wiek do 28 lat.

Termin zgłoszeń: 23 lutego.
humanityinaction.org
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Amgen Scholars – prestiżowy program
stażowy dla studentów
Program naukowy skierowany do studentów kierunków ścisłych, umożliwiający prowadzenie
projektów badawczych w międzynarodowym środowisku na najlepszych uczelniach
w Europie, min.:
Uniwersytet Cambridge (UK),
Uniwersytet Karolinska (Szwecja),
Uniwersytet Ludvig-Maximilians, Monachium (Niemcy),
Jak aplikować:
Należy wybrać uczelnię, na której będzie realizowany Program interesujący kandydata (można
aplikować na wszystkie uniwersytety europejskiej edycji) i postępować zgodnie z instrukcją
opublikowaną na stronie internetowej uczelni. Każda uczelnia ma własny proces kwalifikacyjny.
Elementem wspólnym każdego zgłoszenia jest przygotowanie krótkiego eseju o dotychczasowych
osiągnięciach naukowych, listów rekomendacyjnych oraz wykaz dotychczasowych wyników
w nauce na macierzystej uczelni. Wszystkie informacje należy przygotować w języku angielskim.

Wniosek

zgłoszeniowy

jest

dostępny

na

stronie:

amgenscholars.eu
Termin składania aplikacji: 3 lutego 2014

European Coordinating Centre
If you have questions about the Program in Europe, please contact
the Amgen Scholars European Coordinating Centre by calling +44
(0)1223 747459 or by e-mailing
asp-enquiries@biomed.cam.ac.uk.
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Międzynarodowe szkoły letnie w Oslo
Uniwersytet w Oslo organizuje letnie kursy dla obcokrajowców. Międzynarodowa Letnia
Szkoła oferuje kursy w zakresie kultury i sztuki Norwegii, języka norweskiego, norweskiej polityki
społecznej oraz rozmaitych zagadnień międzynarodowych. Zainteresowani podjęciem nauki
mogą ubiegać się o stypendia. Kursy trwają około 6 tygodni i są realizowane na dwóch
poziomach: licencjackim i magisterskim.
Przykładowe tematy kursów w 2014 r.:
- literatura norweska,
- historia Norwegii,
- architektura i wzornictwo Norwegii,
- prawa człowieka,
- energia, środowisko i zrównoważony rozwój.
Kto może wziąć udział:
Studenci studiów licencjackich lub magisterskich. W czasie rekrutacji pod uwagę będą
brane osiągnięcia naukowe, list motywacyjny oraz znajomość języka angielskiego (najlepiej
udokumentowana odpowiednimi certyfikatami).
Największe

szanse

na

otrzymanie

studiów/specjalizacja/temat

pracy

stypendium
naukowej

mają

związany

studenci,
jest

z

których
jednym

kierunek
z

krajów

skandynawskich.
Termin składania
wniosków:
1 lutego 2014

Za udział w kursach studenci mają przyznawane punkty ECTS.
Więcej informacji: uio.no/English/studies/summerschool/

Kandydaci, którzy pokryją
koszty studiów z własnych
funduszy, mogą ubiegać
się o przyjęcie do szkoły po
tym terminie.
Czas trwania kursów:
21.06-01.08.2014
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DARMASISWA RI – stypendia rządu Indonezji
DARMASISWA RI jest programem stypendialnym dla studentów organizowanym
we współpracy z MSZ Republiki Indonezji. Stypendium daje studentom
zagranicznym możliwość nauki języka indonezyjskiego, muzyki tradycyjnej,
tańca, rzemiosła i innych kierunków w 51 wybranych uczelniach w różnych
miastach Indonezji. Kursy prowadzone w ramach programu DARMASISWA mają
charakter non-degree.
Głównym celem programu DARMASISWA jest zwiększenie zainteresowania
językiem i kulturą Indonezji wśród obywateli innych państw. Program ma również
przyczynić się do budowy wzajemnego zrozumienia i rozwoju kulturowych więzi
pomiędzy przedstawicielami różnych krajów. Uczestnikom programu zostanie
przyznane dofinansowanie w wysokości 2 mln rupii indonezyjskich miesięcznie.
OFEROWANE KURSY
Kurs roczny
W ramach kursu rocznego studenci zagraniczni mogą podjąć naukę
języka indonezyjskiego, muzyki tradycyjnej, tańca, rzemiosła oraz innych
kierunków na wybranych uczelniach w Indonezji.
Kurs sześciomiesięczny
W ramach kursu sześciomiesięcznego studenci zagraniczni mogą podjąć
naukę języka indonezyjskiego na wybranych uczelniach w Indonezji.
Wykaz dostępnych uczelni: TUTAJ
Dodatkowe informacje można uzyskać:
+48 (22) 617 51 08
darmasiswa@indonesianembassy.pl

indonesianembassy.pl
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Wiadomości

Działania Marie Skłodowskiej-Curie – szkolenia online
W grudniu 2013 zostały ogłoszone pierwsze konkursy w ramach nowego programowania
UE. 15 stycznia w godzinach 14.00-18.00 Komisja Europejska wraz z Research Executive
Agency przeprowadzi szkolenia online, które będzie dostępne pod następującym
ADRESEM. Transmisja rozpocznie się 10 – 15 minut przed godziną 14.00. Przed szkoleniem
oraz w trakcie będzie można przesyłać pytania pod następujące adresy e-mailowe:
REA-MSCA-H2020-ITN@ec.europa.eu (dotyczące ITN),
REA-MSCA-H2020-RISE@ec.europa.eu (dotyczące RISE).
kpk.gov.pl

ERASMUS+ zaproszenie do składania wniosków oraz przewodnik po
programie
Komisja Europejska opublikowała szczegółowy przewodnik po programie oraz
zaproszenie do składania wniosków dla instytucji zainteresowanych udziałem
w programie Erasmus+. Aby pomóc beneficjentom przygotować na czas wnioski na rok
2014, których termin składania upływa w połowie marca 2014 r., Komisja Europejska
przygotowała robocze wersje wniosków (dostępne w wersji angielskojęzycznej). Wnioski
w wersji online (e-form) powinny być dostępne pod koniec stycznia 2014 r.

KE zbadała promocję mobilności w Europie
Komisja Europejska porównała publiczne systemy zachęcające studentów do podjęcia
studiów lub szkoleń za granicą. Tablica wyników mobilności objęła wszystkie 28 państw
członkowskich UE oraz Islandię, Norwegię, Liechtenstein i Turcję. Poddano analizie
najważniejsze czynniki kształtujące motywację i możliwości studiowania młodych ludzi za
granicą, m.in.: dostęp do informacji, uznawalność wykształcenia oraz nacisk na naukę
języków obcych. Najlepsze wyniki osiągają Niemcy, Belgia, Hiszpania, Francja i Włochy.
Polska w dwóch kategoriach otrzymała ocenę słabą (uznawanie studiów za granicą i
możliwość przenoszenia pomocy dla studentów), a w pozostałych kategoriach - ocenę
dostateczną.
naukawpolsce.pap.pl

Bydgoski Festiwal Nauki 2014 – otwarcie zapisów
Podpis do obrazu/grafiki.

Wzorem lat ubiegłych Biuro Festiwalowe zaprasza do przesyłania ofert wykładów,
warsztatów, pokazów, koncertów, wystaw (lub innych propozycji) poprzez formularz
online. Tegoroczny dzień tematyczny będzie poświęcony Młodym Naukowcom.
Zgłoszenia przyjmowane będą do 7 lutego. Wszelką pomocą przy rejestracji służy
również Biuro Organizacyjne BFN – tel. 52 34 19 120
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HORIZON 2020

– wydarzenia

20/01/2014 SWPS Wrocław – Możliwości finansowania badań naukowych
w ramach programu HORIZON 2020
Więcej informacji: kpk.gov.pl
12/02/2014 Wrocław – Granty europejskiej Rady ds. Badań Naukowych ERC –
finansowanie badań pionierskich
Więcej informacji: rpk.wroclaw.pl
12/02/2014 Wrocław – Przygotowanie wniosku – granty Europejskiej Rady ds.
Badań Naukowych ERC
Więcej informacji: rpk.wroclaw.pl

NIE PRZEGAP TERMINU
20-01-2014
Europejska Nagroda im. Karola Wielkiego
Europejska Nagroda Młodzieżowa im. Karola Wielkiego jest przyznawana za projekty,
które: promują porozumienie na poziomie europejskim i międzynarodowym,
sprzyjają rozwojowi wspólnego poczucia europejskiej tożsamości oraz integracji,
proponują wzorce postępowania młodym ludziom w Europie i przedstawiają
praktyczne przykłady tworzenia przez Europejczyków jednej społeczności. Projekty
mogą obejmować różnego rodzaju wydarzenia skierowane do młodych ludzi,
wymiany młodzieżowe lub projekty internetowe o wymiarze europejskim.
Więcej informacji na stronie: eurodesk.pl
30-01-2014
Diamentowy Grant MNiSW
Do konkursu mogą być zgłoszone projekty badawcze stanowiące kontynuację badań
Naukowych prowadzonych pod kierunkiem opiekuna naukowego, promotora lub
promotora pomocniczego przez wybitnie uzdolnionych absolwentów studiów
pierwszego stopnia oraz studentów po ukończeniu trzeciego roku jednolitych studiów
magisterskich.
Więcej informacji na stronie: eurodesk.pl
15-02-2014
Staże dla tłumaczy w Parlamencie Europejskim
Parlament Europejski oferuje staże w swoim Sekretariacie z zakresu tłumaczeń
pisemnych, które mają przyczynić się do kształcenia zawodowego młodych obywateli
oraz popularyzacji wiedzy na temat funkcjonowania tej instytucji.
Więcej informacji na stronie: eurodesk.pl
17-02-2014
Staże w instytucjach kultury
O bezpłatne staże w polskich instytucjach kultury mogą ubiegać się studenci kierunków
i.
artystycznych i humanistycznych. Miejsca dla stażystów mogą zgłaszać organizacje i firmy
działające w sferze kultury.

Więcej informacji na stronie: eurodesk.pl
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