Newsletter 07,08/2012
Biura Współpracy Międzynarodowej i Działu Nauki UKW

Spis treści
1. Erasmus – nabór na praktyki trwa

2

2. Program Mentor – zostań opiekunem studenta
zagranicznego

2

3. „Litwa na dobry początek” – rekrutacja zakończona

3

4. Wakacyjne kursy językowe w Alliance Francaise

3

5. Polska na czele Grupy Wyszehradzkiej

4

6. Grantowy program studencki

5

7. Nowy budżet w 7PR UE

6

8. Polsko-Norweska Współpraca Badawcza

7

9. „Dobro kultury”- wolontariat w historycznym parku
w Niemczech

8

10. Stypendia post-doc w Belgii
11. Stypendium Fundacji Heinricha Bölla
12. Informacje z Działu Nauki
13. Wiadomości
14. 7 PR – wydarzenia
15. Nie przegap terminu

9
9
10
11
11
12

Mimo okresu urlopowego
i pogody sprzyjającej do
opuszczenia biur oraz
zapomnienia o
zawodowych
obowiązkach, warto już
pomyśleć o planach na
nadchodzący rok
akademicki.
W wakacyjnym, lipcowosierpniowym numerze
newslettera zamieszczamy
garść informacji, które
naszym zdaniem nie
powinny Państwu umknąć
w wakacyjnym ferworze.
Zapraszamy do lektury!

Erasmus – nabór na praktyki trwa
Trwa nabór na praktyki z programu Erasmus.
Termin przyjmowania zgłoszeń: do wyczerpania miejsc.
Serdecznie zapraszamy do składania aplikacji.
Procedura ubiegania się o miejsce na praktyce w instytucji
zagranicznej opisana jest na naszej stronie internetowej:

www.erasmus.ukw.edu.pl
(„Erasmus” -> „Dla studentów” -> „Wyjazdy na praktykę”)
Zainteresowanych prosimy o kontakt z Biurem Współpracy
Międzynarodowej.

Program Mentor – zostań opiekunem studenta
zagranicznego
Jak co roku, poszukujemy studentów UKW chętnych do wzięcia udziału w programie
Buddy/Mentor. Program daje możliwość zaopiekowania się zagranicznym studentem
programu Erasmus przyjeżdżającym na naszą uczelnię. W tym roku gościć będziemy
studentów z m.in. Turcji, Hiszpanii i Słowacji. Zakres owej opieki obejmuje pomoc
w aklimatyzacji w mieście oraz na uczelni. W zamian oferujemy udział w pełnym atrakcji
programie powitalnym. Warto pamiętać, że udział w Buddy Programme jest brany pod
uwagę podczas późniejszego ubiegania się o wyjazd w ramach programu Erasmus.
Chętnych prosimy o przesłanie wypełnionego formularza, który znajduje się na stronie
www.erasmus.ukw.edu.pl.
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„Litwa na dobry początek”rekrutacja zakończona
Zakończono rekrutację na staż dla absolwentów naszej uczelni
w szkołach na Litwie w terminie wrzesień - listopad 2012 r.
Dziękujemy wszystkim za zgłoszenia.
Lista osób zakwalifikowanych do projektu oraz lista rezerwowa
dostępne są na stronie internetowej Biura Współpracy
Międzynarodowej.
Poszczególne etapy realizacji projektu będzie można śledzić na
stronie: stazenalitwie.ukw.edu.pl

Wakacyjne kursy językowe w ALLIANCE
FRANCAISE
Alliance Française przy Uniwersytecie Kazimierza Wielkiego zaprasza na wakacyjne
kursy językowe.
Języki: WŁOSKI, HISZPAŃSKI, FRANCUSKI – różne poziomy zaawansowania

Kontakt: Alliance Française
ul. Jagiellońska 2, domofon 13
85-067 Bydgoszcz
52/345-53-55
alliance@ukw.edu.pl
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Polska na czele
Grupy Wyszehradzkiej
Grupa Wyszehradzka (zw. V4) jest nieformalnym określeniem
Prezydencja Polski
w Grupie
Wyszehradzkiej trwać
będzie do
30 czerwca 2013

stosowanym od 1991 r. w stosunku najpierw do trzech państw
środkowoeuropejskich: Czech, Słowacji, Polski i Węgier. Raz na
cztery lata dany kraj obejmuje rotacyjne przewodnictwo w Grupie
od 1 lipca do 30 czerwca roku następnego.
Od 1 lipca 2012 r. Grupie Wyszehradzkiej przewodniczy Polska.
Po stronie polskiej współpracę z Grupą Wyszehradzką koordynuje
Departament Polityki Europejskiej MSZ.
Jedyną instytucją GW jest Międzynarodowy Fundusz Wyszehradzki –
MFV visegradfund.org (International Visegrad Fund), którego celem
jest wspieranie współpracy między państwami Grupy Wyszehradzkiej
oraz ich wspólna reprezentacja w państwach trzecich.
MFV oferuje rożnego rodzaju programy stypendialne:


Intra Visegard Scholarships – między państwami GW,



In- Coming and Out-Going Scholarships - we współpracy
z państwami spoza GW (Albania, Armenia, Azerbejdżan,
Białoruś, Bośnia i Hercegowina, Chorwacja, Gruzja, Kosowo,
Macedonia, Mołdowa, Czarnogóra, Serbia, Ukraina).

Ponadto we współpracy z Open Society Archivum w Budapeszcie
oferowane są stypendia badawcze OSA na Centralnym Europejskim
Uniwersytecie w Budapeszcie, a we współpracy z Narodową Radą
Nauki Tajwanu – stypendia GW - Tajwan.
Koordynatorem współpracy w ramach programów stypendialnych jest:
Junona Nowak-Roguska
Główny specjalista
Departament Strategii
tel. +48 22 529 23 41
fax +48 22 628 97 13
junona.nowak-roguska@nauka.gov.pl
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Grantowy program studencki
Grantowy Program Studencki ma na celu zwiększenie międzynarodowej
mobilności studentów. Granty sponsorowane są przez Casaswap.com.

Kto może aplikować
Osoby udające się na studia za granicę, studenci wyjeżdżający w ramach
międzynarodowych wymian lub z własnej inicjatywy (tzw. free-mover).
Jak aplikować
Kandydaci muszą wypełnić i złożyć internetowy formularz aplikacyjny
najpóźniej tydzień przed terminem. Obowiązuje mała opłata
rejestracyjna.
Terminy
- 1 sierpnia 2012 r.
- 1 września 2012 r.

Koordynator
Student Grants Team
Nyborggade 12
DK-2100 Copenhagen
Denmark
Email: http://student-grants.eu/contact-student-grants
Strona www
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Nowy budżet w 7 Programie Ramowym Unii Europejskiej

Ponad 8 miliardów euro na badania i innowacje w 7. PR UE
10 lipca 2012 r. Komisja Europejska ogłosiła 52 konkursy
7. Programu Ramowego UE.
4,8 mld euro - przeznaczono na projekty w ramach Programu
Szczegółowego (PS) Współpraca. KE spodziewa się, że dzięki tej
kwocie zostanie zaakceptowanych ok. 1 300 projektów, w ramach
których powstanie około 170 000 powiązań pomiędzy 15 500
partnerami z Europy i reszty świata.
Szczególną
przedsiębiorstwach,

uwagę

KE

skupia

dla

których

na

małych

przeznaczono

1,2

i

średnich

mld

euro.

1,75 mld euro Europejska Rada Badań przeznacza dla indywidualnych
naukowców, w ramach PS Pomysły. Pozwoli to na realizację ok. 900
projektów dotyczących najbardziej twórczych i odkrywczych badań.
963 mln euro – to budżet na działania związane z rozwojem kariery
naukowej i międzynarodową oraz międzysektorową mobilnością w PS
Ludzie (Akcje Marie Curie). Skorzysta z niego ok. 14 800 naukowców.
Pomostem do programu Horyzont 2020 (lata 2014-2020) – jest
1,4 mld euro przeznaczone na poszukiwanie rozwiązań dla kluczowych
wyzwań stojących przed Europą.
Nowością są katedry Europejskiej Przestrzeni Badawczej, które 7.
PR UE dofinansuje kwotą 12 mln euro. Celem katedr ERA jest
zbudowanie doskonałości w mniej rozwiniętych regionach UE. Wybitni
naukowcy będą mieli możliwość zbudowania doskonałych grup
badawczych w najlepszych ośrodkach.

Podpis do obrazu/grafiki.

Na stronie KPK znajduje się tabela z listą wszystkich konkursów
finansowanych z budżetu ostatniego roku realizacji 7. PR UE
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Polsko-Norweska Współpraca
Badawcza
Narodowe Centrum Badań i Rozwoju uruchomiło Program Polsko-Norweska
Współpraca Badawcza. Jego celem jest zmniejszenie różnic ekonomicznych
i społecznych oraz promowanie współpracy dwustronnej poprzez popularyzację
i wspieranie badań naukowych.
Program

został

prowadzonych

stworzony
wspólnie

by

przez

zapewnić
jednostki

finansowanie
naukowe

w

badań
Polsce

i
i

rozwoju,
Norwegii,

w następujących obszarach:


środowisko,



zmiany klimatyczne, w tym badania polarne,



zdrowie,



nauki społeczne, w tym kwestia migracji,



promowanie równości płci oraz równowagi między życiem zawodowym
a prywatnym.

Ponadto program przewiduje tzw. „Fundusz Małych Grantów” (Small Grant
Scheme).

Jest

to

specjalny

instrument skierowany

na

wsparcie

projektów

naukowych, realizowanych przez kobiety, tak by zwiększyć ich udział w najmniej
sfeminizowanym obszarze, jakim są nauki techniczne, poprzez wykorzystanie ich
potencjału oraz wsparcie w rozwoju kariery naukowej i awansu zawodowego.
Uruchomienie konkursu planowane jest we wrześniu tego roku.
Nabór wniosków potrwa ok. 3 miesiące.
Więcej informacji oraz prezentacja do pobrania TUTAJ.
Podpis do obrazu/grafiki.
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„Dobro kultury” – wolontariat
w historycznym parku w Niemczech

Rok obcowania z zielenią i ekologią w zabytkowym ogrodzie
w Niemczech
Niemiecka organizacja „Internationale Jugendbauhütte

„Dobro kultury”
Fundacja dla Ochrony
Europejskiego
Dziedzictwa
Kulturowego:
info@dobrokultury.pl
691-615-804

Gartendenkmalpflege“ oferuje roczny „wolontariat w zieleni”
Projekt trwa od 1. września 2012 do 31. sierpnia 2013
Wiek uczestników: między 16 a 26 lat
Kieszonkowe: 410€/miesiąc + ubezpieczenie zdrowotne


Opis działalności: Praca w placówce znajdującej się na terenie
Brandenburgii przy restauracji i pielęgnacji zabytkowego parku.
Wolontariusze poznają jego ekosystem we wszystkich porach roku. W ciągu
7 tygodni seminaryjnych wszyscy wolontariusze spotykają się w celu
wspólnych warsztatów, wycieczek & wymiany doświadczeń.



Zakres działań: Architektura krajobrazu, prace ogrodnicze i rzemieślnicze,
poszukiwanie i odnawianie historycznych dróg, odnawianie historycznej
architektury parkowej (takich jak most, altanka, oś widokowa),dendrologia,
botanika, sadzenie drzew i kwiatów

O miejsce wolontariusza można ubiegać się już teraz. Wymagana jest
podstawowa znajomość języka niemieckiego.
Kontakt: Fundacja dla Ochrony Europejskiego Dziedzictwa Kulturowego
ul. T. Kościuszki 1/209
69-100 Słubice
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Stypendia post-doc w Belgii
VIB

(Vlaams

Instituut

voor

Biotechnologie)

oferuje

3-letnie

stypendia badawcze dla biologów zajmujących się bioinformatyką,
mikroorganizmami, genomiką, proteomiką i pokrewnymi dziedzinami.
Stypendium umożliwia pracę w międzynarodowym środowisku wybitnych
naukowców oraz dostęp do najnowszych technologii. O stypendia mogą
aplikować naukowcy z całego świata posiadający stopień doktora, ale
nie więcej niż 5 lat doświadczenia w prowadzeniu badań po jego
uzyskaniu. Ponadto do programu aplikować nie mogą osoby, które
pracowały w Belgii przez okres dłuższy niż 12 miesięcy w ciągu ostatnich
3 lat.
Termin aplikowania: 15 września 2012
Program współfinansowany jest przez Komisję Europejską z w ramach Akcji
Marie Curie „Cofund” 7. Programu Ramowego
Więcej informacji TUTAJ.

Stypendium Fundacji Heinricha Bölla
Fundacja Heinricha Bölla przyznaje około 1000 stypendiów na rok studentom,
absolwentom i doktorantom wszystkich przedmiotów i narodowości, którzy kontynuują
studia

na

niemieckich

uniwersytetach,

wyższych

szkołach

zawodowych

(Fachhochschulen) i wyższych szkołach artystycznych (Kunsthochschulen).
Stypendyści

powinni

legitymować

się

znakomitymi

wynikami

w

nauce,

być

zaangażowani społecznie i politycznie i mieć udokumentowane zainteresowanie
podstawowymi wartościami Fundacji Bölla: ekologią i zrównoważonym rozwojem,
demokracją i prawami człowieka, autodeterminacją i sprawiedliwością.
Szczegóły oferty stypendialnej TUTAJ.
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INFORMACJE Z DZIAŁU NAUKI
1. Aktualne konkursy Narodowego Centrum Nauki:


MAESTRO 3 – konkurs dla doświadczonych naukowców na finansowanie projektów badawczych
mających na celu realizację pionierskich badań naukowych, w tym interdyscyplinarnych, ważnych
dla rozwoju nauki, wykraczających poza dotychczasowy stan wiedzy i których efektem mogą być
odkrycia naukowe
termin składania wniosków: do 15 września 2012 r.



HARMONIA – konkurs na finansowanie projektów badawczych realizowanych w ramach
współpracy międzynarodowej
termin składania wniosków: do 15 września 2012 r.



Konkurs ASPERA – PER ASPERA AD ASTRA – konkurs na finansowanie projektów badawczych
z zakresu astrofizyki cząstek
termin składania wniosków: do 3 września 2012 r.

Informacje na stronie: http://www.ncn.gov.pl/finansowanie-nauki/konkursy
2. Najbliższe konkursy Narodowego Centrum Nauki:


OPUS 4 – konkurs na finansowanie projektów badawczych, w tym finansowanie zakupu lub
wytworzenia aparatury naukowo-badawczej niezbędnej do realizacji tych projektów;



PRELUDIUM 4 – konkurs na finansowanie projektów badawczych, realizowanych przez osoby
rozpoczynające karierę naukową nieposiadające stopnia naukowego doktora;



SONATA 4 – konkurs na finansowanie projektów badawczych realizowanych przez osoby
rozpoczynające karierę naukową posiadające stopień naukowy doktora;

Planowany termin ogłoszenia ww. konkursów: 15 września 2012 r.
3. Trwa nabór wniosków w ramach „Programu wspierania infrastruktury badawczej” w ramach Funduszu
Nauki i Technologii Polskiej.
4. Wydziały przygotowują wnioski o finansowanie działalności statutowej w 2013 r. Wniosek obejmuje
dotację na utrzymanie potencjału badawczego, dotację na utrzymanie specjalnego urządzenia
badawczego, dotację na badania młodych naukowców i doktorantów oraz dotację na utrzymanie
oraz poszerzenie naukowych baz danych. SZCZEGÓŁY
5. Na stronach działu nauki dostępny jest informator dotyczący źródeł finansowania badań.
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Wiadomości
Popularyzator Nauki 2012
Konkurs organizowany przez
serwis Nauka w Polsce oraz
MNiSW ma na celu uhonorowanie
najlepszych popularyzatorów
nauki. Kandydatów mogą
zgłaszać instytucje i
środowiska naukowe. Zgłoszenia
konkursowe można przesyłać do
31 października 2012r.
Więcej informacji na stronie:
naukawpolsce.pap.pl

Konkurs na pracę promującą
Polskę
Ruszyła VI edycja konkursu
„Teraz Polska Promocja” na
najlepszą pracę magisterską
promującą nasz kraj. Na
zwycięzców czekają nagrody
główne o łącznej wartości 15
tys. zł, a także nagrody
specjalne. Zgłoszenia można
nadsyłać do 15 października.
Więcej informacji na stronie:
naukawpolsce.pap.pl

Kierunki mobilności geograficznej – ankieta KE
Pod poniższym linkiem odnaleźć można
przygotowaną przez Komisję Europejską ankietę
dotyczącą kierunków mobilności geograficznej
naukowców w Europie i nie tylko: ANKIETA
Ankieta będzie otwarta do 15 września 2012.

7 Program Ramowy – wydarzenia
30/07/2012 Kraków – Dzień Informacyjny – Postaw na innowacje! Weź udział w ostatnich
konkursach 7 Programu Ramowego
Więcej informacji: transfer.edu.pl
05/09/2012 Warszawa – Sieci Szkoleniowo-Badawcze, Dzień informacyjny konkursu Marie
Curie Initial Training Networks 2013 w 7 PR UE
Więcej informacji: kpk.gov.pl
12/09/2012 Warszawa – Przygotowanie wniosku IDEAS Starting Grant
Więcej informacji: kpk.gov.pl
14/09/2012 Poznań – Miliony za pomysły – program IDEAS dla początkujących
i doświadczonych
Więcej informacji: rpk.ppnt.poznan.pl
19/09/2012 Poznań – Szkolenie początkujących naukowców – Sieci Marie Curie (ITN)
i.
Więcej informacji: rpk.ppknt.poznan.pl
26/09/2012 Warszawa – ICT Proposers’ Day 2012
Więcej informacji: kpk.gov.pl
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Tutaj można umieścić

NIE 3PRZEGAP TERMINU
15-08-2012
Praktyki w Europejskiej Agencji Kolejowej

Program adresowany jest głównie do młodych absolwentów uczelni wyższych, ale
nie wyklucza się udziału w nim osób, które - w ramach kształcenia się przez całe
życie – ukończyły drugi fakultet i są na początku nowej drogi zawodowej.
Więcej informacji na stronie: 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 n temat funkcjonowania tej instytucji.
Więcej informacji na stronie: eurodesk.pl
31-08-2012
Praktyki w biurze Europejskiego Rzecznika Praw Obywatelskich
Europejski Rzecznik Praw Obywatelskich oferuje praktyki umożliwiające młodym ludziom
uzupełnienie wiedzy i umiejętności zdobytych podczas studiów o praktyczne
umiejętności.
Więcej informacji na stronie: eurodesk.pl
31-08-2012
Praktyki w Radzie Unii Europejskiej
Każdego roku Sekretariat Generalny Rady oferuje ok. 95 praktyk trwających 5 miesięcy.
Praktykant będzie przez pięć miesięcy przypisany do jednego z departamentów
Sekretariatu Generalnego Rady Unii Europejskiej.
Więcej informacji na stronie: eurodesk.pl
09-09-2012
Konkurs na kreatywność „Pokolenie 1992”
Myślą przewodnią konkursu jest pytanie: co zrobić, by w Europie żyło i pracowało się
lepiej? Formy, którymi można się posłużyć, to: eseje, filmy, fotografie, aplikacje
na smartphony oraz kategoria cartoons.
Więcej informacji na stronie: eurodesk.pl
05-06-2012
Stypendia Dyrekcji Komisji Europejskiej ds. Tłumaczeń Ustnych i Konferencji
Mogą się o nie ubiegać studenci wszystkich dyscyplin przyjętych na studia podyplomowe
z zakresu tłumaczeń ustnych oferowanych przez renomowane uniwersytety lub instytucje
kształcenia wyższego.
Więcej informacji na stronie: eurodesk.pl
Kontakt:
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