Newsletter 06/2012
Biura Współpracy Międzynarodowej i Działu Nauki UKW

Szanowni Państwo,
Kolejny Bydgoski Festiwal
Nauki przeszedł do historii.
Z całego serca dziękujemy
wszystkim nauczycielom
akademickim oraz
pracownikom i studentom
UKW za zaangażowanie
w organizację Festiwalu.
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PŁATNE STAŻE DLA ABSOLWENTÓW UKW w POLSKICH SZKOŁACH NA LITWIE.
Biuro Współpracy Międzynarodowej otrzymało dofinansowanie na projekt
pt: „Staże zawodowe absolwentów Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego
w wielokulturowym środowisku na Litwie” z programu Leonardo da Vinci.
Od 1 czerwca 2012 r. rozpoczęła się realizacja projektu. Jeśli jesteś zainteresowany
zdobyciem cennego doświadczenia zawodowego, poznaniem kultury, języka i zwyczajów
panujących na Litwie zgłoś się do nas. Oferujemy możliwość odbycia płatnego stażu przez
12 absolwentów UKW z następujących kierunków:
 lingwistyka stosowana (niemiecki z rosyjskim; niemiecki z angielskim; angielski
z rosyjskim),
 filologia (polska, angielska, rosyjska),
 pedagogika (z zakresu wychowania przedszkolnego i początkowego),
 historia,
 geografia,
 informatyka,
 matematyka,
 fizyka,
 biologia.

W ramach projektu gwarantujemy: zakwaterowanie, ubezpieczenie, pokrycie kosztów
podróży, środki na utrzymanie.
Staże zawodowe trwają 13 tygodni. Terminy staży dla poszczególnych grup:
I grupa: 03.09.2012 do 30.11.2012 r. – 6 osób, II grupa: 24.01.2013 do 24.04.2013 r. – 6 osób
Warunkiem uczestnictwa jest ukończenie studiów na UKW po 1 czerwca 2010 r.
Podczas

rekrutacji

brana

będzie

pod

uwagę

ocena

z

obrony

pracy

magisterskiej/licencjackiej: co najmniej 4.0,pozytywna opinia dziekana/promotora/opiekuna
roku, dodatkowe punkty będzie można uzyskać za działalność na polu samorządu
studenckiego, wolontariatu.
Osoby

zainteresowane

proszone

są

o

wypełnienie

formularza

zgłoszeniowego

zamieszczonego na stronie www.bwm.ukw.edu.pl w zakładce aktualności i odesłanie na
adres bwm@ukw.edu.pl najpóźniej do 15 lipca.
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Już po raz trzeci Uniwersytet Kazimierza Wielkiego, Uniwersytet
Technologiczno-Przyrodniczy

oraz

Wyższa

Szkoła

Gospodarki

zorganizowały

Bydgoski Festiwal Nauki
Podobnie jak w latach ubiegłych, program Bydgoskiego
Festiwalu

Nauki

zawierał

bogatą

propozycje

imprez

popularyzujących naukę i odpowiadających oczekiwaniom różnych
grup wiekowych, począwszy od przedszkolaków, poprzez młodzież
szkolną, studentów, a skończywszy na seniorach.
Uroczysta Inauguracja miała miejsce 23 maja w Auli
Copernicanum przy ul. Kopernika 1 w Bydgoszczy o godz. 18:00.
Inaugurację uświetnił występ Królewskiej Orkiestry Salonowej z
Gdańska.
24-26 maja należały do Dni Nauki: blisko 580 imprez przygotowanych i dedykowanych wszystkim
chętnym (od juniora do seniora). Imprezy zostały podzielone na 8 ścieżek tematycznych
odpowiadających dziedzinom nauki. Większość propozycji to warsztaty, pokazy, eksperymenty
o charakterze interaktywnym.
Ważną częścią Festiwalu były inicjatywy związane obchodami 25-lecia Europejskiego
Programu ERASMUS, wpisane w ścieżkę pt. Z Erasmusem przez Europę.
26 maja na Starym Rynku i Rybim Rynku w Bydgoszczy odbył się Piknik Naukowo-Rodzinny,
w ramach którego organizatorzy zaprosili mieszkańców do udziału w eksperymentach, pokazach.
Szczególnymi punktami na mapie dnia były wystawy, konkursy z nagrodami oraz koncerty.
LICZBA BEZPOŚREDNICH UCZESTNIKÓW III BYDGOSKIEGO FESTIWALU NAUKI WYNIOSŁA OKOŁO

15.800 OSÓB.
Władze uczelni oraz organizatorzy serdecznie dziękują wszystkim
prowadzącym i współprowadzącym zajęcia,
wolontariuszom oraz uczestnikom.
Dzięki Państwa pracy i zaangażowaniu kolejny Bydgoski Festiwal Nauki okazał
się wielkim świętem bydgoskiej nauki.
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Granty wyjazdowe Marie Curie - jak
przygotować dobry wniosek?
Krajowy Punkt Kontaktowy Programów Badawczych UE
zaprasza na bezpłatne warsztaty w celu omówienia przygotowań
wniosków: Marie Curie Intra-European Fellowship oraz MC IEF.
Warsztaty zostały przygotowane zarówno dla naukowców,
którzy posiadają minimum 4 lata doświadczenia w prowadzeniu
Zapisy trwają do
11 czerwca 2012 r.
Warsztaty odbędą się

prac badawczych lub tytuł doktora, jak i dla wszystkich
zainteresowanych

przygotowaniem

wniosku

na

jeden

z ogłoszonych konkursów w ramach programu LUDZIE 7 PR:

w Warszawie 14

- Marie Curie Intra-European Fellowship for Career Development

czerwca 2012 r.

- Marie Curie Career Integration Grant
- Marie Curie International Outgoing Fellowship
Harmonogram spotkania:
9:30-10:00 - rejestracja uczestników
10:00-11:00 - omówienie otwartych konkursów dla indywidualnych
naukowców w Programie Szczegółowym LUDZIE 7. Programu
Ramowego
11:00-11:15 - przerwa
11:15-12:15 - jak przygotować wniosek Marie Curie Intra-European
Fellowship? - część I (Participant Portal, Electronic Proposal
Submission Service)
12:15-12:30 - przerwa
12:30-14:00 -jak przygotować wniosek MC IEF? - część II
Więcej informacji na stronie: www.kpk.gov.pl
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KONSULTACJE INDYWIDUALNE dla osób
składających projekty w programie People –
stypendia Marie-Curie
Podczas szkolenia Kariera naukowa w Europie - możliwości
stypendialne w ramach programu Marie-Curie, które odbyło się
21

maja na UKW Pan Adam Głuszuk z Krajowego Punktu

Kontaktowego

Programów

Badawczych

UE,

koordynator

współpracy z Joint Research Centre oraz akcji Marie-Curie
omówił

zagadnienia

o indywidualne

związane

stypendia

z zasadami

wyjazdowe

aplikowania

w ramach

programu

Marie-Curie w konkursie na 2012 r.
W

odpowiedzi

na

Państwa

oczekiwania

wyrażone

w ankiecie ewaluacyjnej Punkt Kontaktowy ds. 7 PR przy Biurze
Współpracy

Międzynarodowej

serdecznie

zaprasza

na

Konsultacje odbędą
się dnia
14 czerwca 2012
(czwartek)
od godz. 15.00
Sala 105 UKW
ul. Chodkiewicza 30

konsultacje indywidualne, które odbędą się 14 czerwca.
Podczas konsultacji będzie można porozmawiać z naszym
ekspertem na temat swojego projektu badawczego, czy też
omówić wstępną wersję wniosku projektowego.
Konsultacje poprowadzi Pani Renata Downar-Zapolska,
specjalista z zakresu indywidualnych programów badawczych
w 7 PR

UE,

programów:

z Regionalnego

Punktu

PEOPLE,

IDEAS

Kontaktowego

i

ds.

CAPACITIES
7.

Programu

Ramowego UE przy Politechnice Gdańskiej.
REJESTRACJA:
Ze

względu

na

charakter

spotkania

i

konieczność

umawiania na konkretną godzinę prosimy o zgłaszanie się
Podpis do obrazu/grafiki.

telefonicznie pod
nr 52 341 91 08 do dnia 13 czerwca 2012 r.
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GRANTY FNP – KWERENDA
Ostatnia

szansa

na

uzyskanie

grantu

FNP

KWERENDA

i jednocześnie ostatnia już edycja programu KWERENDA.
Zainteresowani

mogą

uzyskać

granty

na

badania

w zagranicznych archiwach.
Program KWERENDA umożliwia uzyskanie stypendiów na
prowadzenie za granicą kwerend archiwistycznych. Daje to przede
wszystkim dostęp do informacji oraz wszelkiego rodzaju materiałów
z różnych

dziedzin

nauki,

które

są

niedostępne

w Polsce,
Termin nadsyłania

a jednocześnie niezbędne do napisania pracy naukowej.
Kwerenda dotyczy wyłącznie poszukiwań archiwistycznych
tzn. rękopisy, starodruki, cimelia itp.
Wysokość stypendium jest ustalana indywidualnie w zależności
od miejsca realizacji stypendium i wynosi średnio 2,5 tys. euro
miesięcznie.
Stypendium może być przyznane raz na 2 lata, na okres do
2 miesięcy, na pobyt w jednej lub - w uzasadnionych przypadkach –

zgłoszeń:
do 15 czerwca
Więcej informacji
fnp.org.pl
lub
naukawpolsce.pap.pl

w większej liczbie bibliotek lub archiwów za granicą.

PROGRAM VENTURES
Program Ventures to program wspierający innowacyjne

wniosków:

pomysły i projekty młodych naukowców.
Celem
projektów

programu
młodych

jest

zwiększenie

naukowców

i

Termin składania

liczby

innowacyjnych

zachęcenie

wszystkich

zainteresowanych do podejmowania pracy naukowej, której wyniki
mogą znaleźć zastosowanie w innowacyjnej gospodarce.

31 października 2012 r.
regulamin i formularz
zgłoszeniowy:
fnp.org.pl.,
mojestypendium.pl

Wsparcie finansowe ustalane jest indywidualnie i wynosi nie
więcej niż 35 000 złotych rocznie.
Projekty mogą być realizowane w okresie od 1 roku do 3 lat.
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STYPENDIA SUR-PLACE
Termin składania
wniosku upływa

Stypendia Sur-Place to program stypendialny dla studentów.
Celem programu jest przede wszystkim wsparcie młodych
i utalentowanych

osób.

Dlatego

od

semestru

zimowego,

roku

akademickiego 2012/2013 Fundacja Konrada Adenauera w Polsce
uruchamia nowy program stypendialny skierowany dla wybitnie

30 czerwca 2012.
Więcej informacji na
stronach:
kas.de/polen,
www.mojestypendium.pl

uzdolnionych studentów uczelni wyższych.
Poszukiwani są kandydaci, którzy:


ukończyli 1 rok studiów,



osiągnęli ponadprzeciętne wyniki w nauce podczas studiów oraz
na świadectwie maturalnym,



dobrze posługują się językiem niemieckim (poziom B1),



posiadają obywatelstwo polskie,



nie ukończyli 25 lat.
Stypendyści mają szansę otrzymania stypendium w wysokości

1200 złotych brutto miesięcznie, udziału w różnorodnych seminariach
i konferencjach oraz odbycia praktyki studenckiej w biurze Fundacji
Konrada Adenauera.

Podpis do obrazu/grafiki.
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Wymiana osobowa w ramach współpracy
naukowo - technicznej z Republiką Słowacką
Program obejmuje projekty badawcze uzgodnione miedzy polskim, a słowackim
zespołem badawczym.
Projekt badawczy może być przedstawiony w dowolnej dziedzinie nauki przez każdą
polską jednostkę naukową.
Wnioski w dwóch egzemplarzach należy wysłać do Departamentu Strategii Ministerstwa Nauki
i Szkolnictwa Wyższego.
Projekty badawcze będą oceniane i wybrane podczas spotkania Wspólnej Komisji ds. selekcji
projektów na przełomie 2012/2013 roku. Wnioski składane na lata 2013-2014.

Ostateczny termin składania projektów na konkurs upływa 29 czerwca 2012 roku.
Szczegóły na stronie:

www.nauka.gov.pl/ministerstwo/wspolpraca-z-zagranica/wspolpraca-dwustronna

Wymiana osobowa naukowców w latach 2013-2014
na podstawie programu wykonawczego z Portugalią
MNiSW wraz z partnerem portugalskim ogłosiło kolejną edycję naboru wniosków
na wymianę osobową naukowców w latach 2013-2014.
W ramach niniejszego Programu środki przyznawane przez obie Strony na poszczególne projekty
przeznaczone są wyłącznie na finansowanie wymiany osobowej (podróży i krótkich pobytów). Strona polska
pokrywa koszty podróży naukowców polskich do Portugalii i pobytów naukowców portugalskich w Polsce.
Strona portugalska pokrywa koszty podróży swoich naukowców oraz pobyty naukowców polskich w Portugalii.

Warunkiem koniecznym dla uczestnictwa w projekcie jest udział w zespole co
najmniej jednego doktoranta (powinna być to osoba zaangażowana w prowadzenie
badań naukowych nie dłużej niż 10 lat).
Ostateczny termin do 31 lipca 2012 roku. Więcej informacji na stronie www.nauka.gov.pl
UWAGA: W przypadku wpisania projektu do protokołu wykonawczego o współpracy międzynarodowej –
jednostka składa wniosek o dofinansowanie realizacji projektu, tzw. wniosek o przyznanie środków na
realizację projektu międzynarodowego niewspółfinansowanego.
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INFORMACJE Z DZIAŁU NAUKI
II EDYCJA PROGRAMU "Mobilność Plus"
Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego ogłosiło II edycję programu "Mobilność
Plus". Program skierowany jest do młodych naukowców.
Celem

programu

jest

umożliwienie

zarówno

młodym

naukowcom,

jak

i doktorantom udziału w badaniach naukowych prowadzonych w renomowanych
zagranicznych ośrodkach naukowych pod opieką wybitnych w danej dziedzinie nauki.
Więcej na stronie: www.nauka.gov.pl
Przypominamy o konkursach Narodowego Centrum Nauki:


OPUS 3 - Konkurs na finansowanie projektów badawczych, w tym finansowanie
zakupu lub wytworzenia aparatury naukowo-badawczej niezbędnej do realizacji
tych projektów. Termin składania wniosków: do 15 czerwca 2012 r.



PRELUDIUM 3 - Konkurs na finansowanie projektów badawczych, realizowanych
przez osoby rozpoczynające karierę naukową nieposiadające stopnia naukowego
doktora. Termin składania wniosków: do 15 czerwca 2012 r.



SONATA 3 - Konkurs na finansowanie projektów badawczych, mających na celu
stworzenie unikatowego warsztatu naukowego. Termin składania wniosków: do
15 czerwca 2012 r.



SONATA BIS 1 - Konkurs na finansowanie projektów badawczych, mających na
celu powołanie nowego zespołu naukowego. Termin składania wniosków: do
15 czerwca 2012 r.



MAESTRO 3 - Konkurs dla doświadczonych naukowców na finansowanie projektów
badawczych mających na celu realizację pionierskich badań naukowych. Termin
składania wniosków: do 15 czerwca 2012 r.



HARMONIA 3 - Konkurs na finansowanie projektów badawczych realizowanych
w ramach współpracy międzynarodowej. Termin: do 15 czerwca 2012 r.

Informacje na stronie: www.ncn.gov.pl
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I miejsce: Aleksandra Jaracz

II miejsce: Paulina Sobieszczyk "Mój sen o Afryce"

"Predelice -uboga dzielnica Usti nad Labem,
zamieszkała przez ludność romską"

III miejsce: Aleksandra Kambuł
"Uliczne klimaty - Wilno"

Erasmus we wspomnieniach
stypendystów – wyniki
konkursu fotograficznego –
Z Erasmusem przez Europę
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Konkurs na plakat
promujący program
Erasmus

II miejsce Aziz Cem Kucuk

I miejsce Bartosz Harmaczyński

III miejsce Małgorzata Kędzierska
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Wiadomości
Tutaj można 3

Rekordowy rok Erasmusa

Staż w FRSE
Zostań ambasadorem programuStrona 10
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W
roku
akademickim
2010/11
stypendia
z programu Erasmus otrzymało ponad 231 tys.
studentów – to nowy rekord i wzrost o 8,5
proc. w stosunku do poprzedniego roku –
poinformowała
Marta
Angrocka-Krawczyk
z Przedstawicielstwa
Komisji
Europejskiej
w Polsce.

"Młodzież w działaniu"
Jeżeli
byłeś
uczestnikiem
projektów
dofinansowanych
przez
program
"Młodzież
w działaniu", jesteś pełen energii do działania
i chcesz aktywnie promować program w swoim
środowisku, zostań jego ambasadorem. Możliwość
zdobycia
doświadczenia
zawodowego,
sieci
kontaktów,
pierwszeństwa
w
szkoleniach
oraz
płatnego wakacyjnego (2013) stażu w Narodowej
Agencji.

Spośród stypendystów programu Erasmus, w roku
akademickim 2010/11, około 190 tys. odbyło
nawet roczny pobyt na uniwersytecie lub innej
instytucji szkolnictwa wyższego w jednym z 32
krajów uczestniczących wówczas w programie.

Zgłoszenia przyjmowane są do 17 czerwca. Więcej
informacji na stronie: www.ambasadorzy.mwd.org.pl

OTWARTE FORUM EUROSCIENCE
W spotkaniu wezmą udział badacze, naukowcy, przedsiębiorcy,
innowatorzy oraz politycy, którzy dyskutować będą na temat
nowych

odkryć

oraz

kierunków rozwoju

.

humanistycznych i społecznych
Otwarte Forum Euroscience odbędzie

się

od

nauk

ścisłych,

11

15

do

lipca

.

w Dublinie. Uczestnictwo w Forum jest płatne
Więcej informacji na stronie: esof2012.org

7 ProgramWięcej
Ramowyinformacji
- wydarzenia
na

stronie:

http://esof2012.org

7 Program Ramowy – wydarzenia

11/06/2012 Poznań - Dwudniowe warsztaty - Jak napisać wniosek do 7. Programu Ramowego. Elementy
dobrego projektu. Więcej informacji: www.kpk.gov.pl
14/06/2012 Wrocław - Możliwości stypendialne dla naukowców w tym programy finansujące badania
i szkolenia w USA. Euraxess. Więcej informacji: www.rpkwroclaw.pl
22/06/2012 Wrocław - JRC od podszewki – jak zdobyć stypendium, staż lub pracę w Europie.
Więcej informacji: www.rpkwroclaw.pl
25/06/2012 Wrocław - Stypendia 7. Programu Ramowego.
Więcej informacji: www.rpkwroclaw.pl
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NIE PRZEGAP TERMINU
15-06-2012
Wspólne stypendia UNESCO-L'OREAL dla młodych kobiet - naukowców specjalizujących się
w naukach przyrodniczych
Stypendia dla młodych kobiet - naukowców z tytułem doktora lub doktora habilitowanego na
przeprowadzenie badań w dziedzinie nauk przyrodniczych.
Więcej informacji na stronie: www.eurodesk.pl
30-06-2012
Młody Wynalazca 2012
VII krajowy konkurs na innowacyjne rozwiązanie opracowane przez młodych wynalazców.
Więcej informacji na stronie: www.eurodesk.pl
30-06-2012
Praktyki w Europejskiej Agencji Bezpieczeństwa Sieci i Informacji (ENISA)
Płatne praktyki (do pięciu miesięcy) w Europejskiej Agencji Bezpieczeństwa Sieci i Informacji,
skierowane głównie do młodych absolwentów uczelni wyższych z wykształceniem związanym
z działaniami Agencji.
Więcej informacji na stronie: www.eurodesk.pl
16-07-2012
Stypendia Doktoranckie w Nowej Zelandii
Wsparcie finansowe dla studentów na studia doktoranckie w Nowej Zelandii.
Więcej informacji na stronie: www.eurodesk.pl
31-07-2012
Dla Kobiet i Nauki - program stypendialny
Konkurs stypendialny dla Polek-naukowców w dziedzinach biologiczno-medycznych.
Więcej informacji na stronie: www.eurodesk.pl
15-08-2012
Staże dla tłumaczy w Parlamencie Europejskim
Płatne i niepłatne staże dla tłumaczy pisemnych i ustnych w Parlamencie Europejskim
organizowane z myślą o kształceniu zawodowym młodych obywateli oraz popularyzacji
wiedzy na temat funkcjonowania tej instytucji.
Więcej informacji na stronie: www.eurodesk.pl
16-08-2012
Ludzie (7.PR) - Działania Marie-Curie
Program "Ludzie" w ramach 7. Programu Ramowego wspiera mobilność i rozwijanie kariery
naukowców (Działania Marie Curie).
Więcej informacji na stronie: www.eurodesk.pl

Kontakt:
BIURO WSPÓŁPRACY MIĘDZYNARODOWEJ
PUNKT KONTAKTOWY DS. 7. PROGRAMU RAMOWEGO UE
DZIAŁ NAUKI
ul. Chodkiewicza 30, 85-064 Bydgoszcz
fax. 0 (52) 34 14 773,
pokój nr 5, pokój nr 7
BWM: tel. 0 (52) 34 19 108, tel. 0 (52) 34 19 107 bwm@ukw.edu.pl
Dział Nauki: tel. 0 (52) 34 19 208 dnauki@ukw.edu.pl
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