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Na zdjęciu:
Studenci w nowym gmachu
Biblioteki UKW
Zapraszamy
do lektury!
fot. Andrzej
Obiała

„Mechanizmy finansowania badań młodych
naukowców w Polsce – seminarium na UKW
Rada Młodych Naukowców oraz Prorektor ds. Nauki i Współpracy
z Zagranicą, prof. dr hab. Sławomir Kaczmarek zapraszają na
seminarium pt.:

Program seminarium:

„Mechanizmy finansowania badań młodych naukowców w Polsce”,
27 listopada (środa), godz. 11.00
Bibliotek Główna UKW
sala 240 ABC (I piętro)
W spotkaniu uczestniczyć będą m.in.:
prof. Michał Karoński, przewodniczący Rady NCN;
Paweł Kurzyński, NCBiR;
dr Maria Mosor, Rada Młodych Naukowców;
Anna Koržinek, Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego;
Renata Downar-Zapolska, Regionalny Punkt Kontaktowy ds. 7PR UE,
Politechnika Gdańska

11.00-13.00
- prelekcje
przedstawicieli NCN,
NCBiR, Rady
Młodych
Naukowców i UKW;
13.00 – 13.30
- przerwa kawowa
13.30 – 15.00
- prelekcje
przedstawicieli
MNiSW, RPK Gdańsk,

Spotkanie odbędzie się pod patronatem honorowym Minister Nauki

DAAD, oraz

i Szkolnictwa Wyższego prof. Barbary Kudryckiej. Celem spotkań jest

laureatów

prezentacja aktualnie oferowanych programów oraz zwrócenie

programów TOP 500

uwagi na najczęściej popełniane przez wnioskodawców błędy.
Oprócz wyżej wymienionych gości, głos zabiorą również osoby

Innovators, Iuventus
Plus, OPUS NCN, FNP.

realizujące prestiżowe projekty badawcze, m.in. dr Igor Chybicki, dr

Szczegółowy

Magdalena Lewandowska, dr Michał Pakuła. Duża część sesji

program:

będzie poświęcona na dyskusję oraz wymianę doświadczeń.
WSTĘP WOLNY!
Serdecznie zapraszamy!
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X Sympozjum Krajowej Rady Koordynatorów
Projektów Badawczych

Krajowa Rada Koordynatorów Projektów Badawczych UE serdecznie
zaprasza do udziału w X Sympozjum KRAB, którego współorganizatorem
i gospodarzem będzie Politechnika Warszawska. Patronat Honorowy nad
Sympozjum objął JM Rektor Politechniki Warszawskiej, Prof. dr hab. inż. Jan
Szmidt.
Formularz rejestracji

Sympozjum odbędzie się w Audytorium Centralnym Gmachu Elektroniki

dostępny jest na stronie

i Technik Informacyjnych PW, ul. Nowowiejska 15/19, Warszawa w dniu 28

sympozjum:
krab2013pw.syskonf.pl

listopada 2013, w godz. 9-17.
Tematyka Sympozjum obejmie m.in:


informacje o nowym
badań

naukowych,

Programie Ramowym UE na rzecz rozwoju
innowacji i

konkurencyjności w

Europie:

HORYZONT 2020;


przegląd osiągnięć polskich zespołów badawczych w 7 Programie
Ramowym UE.

O narzędziach wsparcia dla polskich zespołów badawczych, które będą
startować w konkursach Programu HORYZONT 2020 opowie prof. Jacek
Guliński, Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Nauki i Szkolnictwa Wyższego.
W trakcie Sympozjum przewidziane są wystąpienia doświadczonych
naukowców i przedsiębiorców, którzy z sukcesem realizują projekty
badawcze UE oraz ekspertów ds. Programów UE.
Ilość miejsc ograniczona !
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Szansa na stypendium dla studentów fizyki UKW
Uniwersytet Kazimierza Wielkiego ogłasza otwarty konkurs o stypendium naukowe. Konkurs
skierowany jest do:
 studentów I roku dwuletnich uzupełniających studiów magisterskich,
 studentów IV roku jednolitych studiów magisterskich na kierunku fizyka, planujących
złożenie pracy magisterskiej z fizyki w semestrze letnim roku akademickiego 2014/2015.
Stypendium naukowe w wysokości 1000 zł miesięcznie przyznane zostanie na okres 15
miesięcy (luty 2014–czerwiec 2014 oraz wrzesień 2014–czerwiec 2015) trzem osobom
wyłonionym w trybie konkursowym. Studenci, którym zostanie przyznane stypendium, będą
zaangażowani w prace nad projektem: "Efficient property-oriented basis sets and substantial
reduction of computing cost: optical rotation, circular dichroism and nuclear magnetic
resonance" (Pomost/2013-7/1) pod kierunkiem dr Angeliki Baranowskiej-Łączkowskiej
(kierownik projektu), w ramach którego będą realizowali swoje prace magisterskie.
Kandydaci przystępujący do konkursu mogą składać wnioski za pośrednictwem poczty
elektronicznej w przeciągu 30 dni od ogłoszenia konkursu.
Adres e-mail, na który należy wysłać wniosek konkursowy:
angelika.baranowska@ukw.edu.pl.
Termin składnia dokumentów upływa 27 listopada 2013 roku o godz. 16:00.
Procedura rekrutacyjna oraz deklaracja uczestnictwa znajdują się na stronie internetowej
Instytutu Fizyki: www.fizyka.ukw.edu.pl.
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Seminaria Ekspertów Bolońskich – najbliższe terminy
W Polsce, podobnie jak w innych krajach objętych programem „Uczenie się przez całe
życie”, działa Zespół Ekspertów Bolońskich. Rolą Ekspertów jest promowanie założeń Procesu
oraz pomoc uczelniom we wdrażaniu jego narzędzi. Ekspertów Bolońskich powołuje Minister
Nauki i Szkolnictwa Wyższego.
Eksperci wykonują swoje zadanie poprzez:


prowadzenie seminariów dla środowiska akademickiego w Polsce: pracowników
naukowych i administracyjnych uczelni, studentów, a także dla uczniów szkół
ponadgimnazjalnych;



wizyty

doradcze

w

uczelniach

i

konsultacje

indywidualne

ze

środowiskiem

akademickim;


opracowywanie

publikacji

wyjaśniających

przemiany

wynikające

z

Procesu

Bolońskiego.
Pracę Zespołu Ekspertów Bolońskich koordynuje Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji,
Narodowa Agencja Programu „Uczenie się przez całe życie” odpowiedzialna za realizację
programu w Polsce.
Najbliższe terminy seminariów ekspertów bolońskich:
20.11.

Warszawa

„Studia podyplomowe a uczenie się przez całe FRSE
życie”

25.11.

Łódź

„Zmiany w kształceniu na polskich uczelniach”

06.12.

Warszawa

„Czym

jest

kształcenie

zorientowane

Uniwersytet Łódzki

na FRSE

studenta”
11.12.

Łódź

„Rola pracodawców w procesie kształcenia Politechnika
studentów”

Łódzka
Kontakt:
Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji
Koordynator: Joanna Jóźwik
joanna.jozwik@frse.org.pl
ekspercibolonscy.org.pl
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FUNDUSZ WYSZEHRADZKI
-aktualne terminy składania wniosków

MAŁE GRANTY (Small Grants):
Program Małych Grantów Funduszu Wyszehradzkiego wspiera
finansowo projekty rozwijające współpracę krajów z Grupy
Wyszehradzkiej (Polska, Czechy, Węgry, Słowacja) oraz ich
wspólną reprezentację w państwach trzecich.
Dofinansowanie można uzyskać na działania takie jak:








współpraca kulturalna (np. festiwale , publikacje);
współpraca naukowa i badania naukowe (np. konferencje,
publikacje, badania);
edukacja (np. seminaria, szkoły letnie);
wymiana młodzieży (np. sport, imprezy edukacyjne i
kulturalne dla młodzieży i dzieci);
współpraca transgraniczna (np. projekty dwóch państw,
które znajdują się na granicy, w odległości 50 km od
granicy);
promocja turystyki (np. przewodniki, prezentacje, targi).
Preferencyjnie traktowane będą projekty dotyczące
wszystkich krajów Grupy.

ROZSZERZONE GRANTY STANDARDOWE (IVF Extended Standard

IVF Small Grants:
termin przyjmowania
zgłoszeń:
01.12.2013,
możliwa wysokość
dofinansowania:
maks. 6.000 EUR
czas realizacji
projektu:
6 miesięcy
IVF Extended
Standard Grants:
termin przyjmowania
zgłoszeń:
09.12.2013,
możliwa wysokość
dofinansowania:
maks. 70.000 EUR
czas realizacji
projektu:
maks. 18 miesięcy

Grants:
Granty przyznane w aktualnym konkursie otrzymają dodatkowe
wsparcie Ministra Spraw Zagranicznych Holandii i Szwedzkiej
Agencji Rozwoju Współpracy Międzynarodowej. Celem programu
jest promowanie demokratyzacji i rozwoju społeczeństwa
obywatelskiego w państwach Partnerstwa Wschodniego poprzez
realizację średnioterminowych projektów dot. upowszechnienia
doświadczeń państw V4 w kwestiach transformacji ustrojowej,
integracji z Unią Europejską, budowie społeczeństwa
obywatelskiego i współpracy regionalnej.
W zgłaszanym do realizacji projekcie muszą uczestniczyć
przynajmniej 3 kraje VF oraz co najmniej jeden kraj EaP
(Partnerstwo Wschodnie).
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DAAD – stypendia dla studentów na wakacyjny kurs
języka niemieckiego
DAAD otworzyło tegoroczny nabór na letnie kursy języka niemieckiego (także literatury,
kultury, języka technicznego, prawniczego i ekonomicznego) na różnych uczelniach
niemieckich.
Lista wszystkich dostępnych kursów znajduje się na stronie: daad.de/sommerkurse.
Stypendium trwa 3-4 tygodni, a kwota dofinansowania to: 850 EUR plus ryczałt na podróż
(oraz przeważnie zakwaterowanie).
Warunki uczestnictwa:


wybitne wyniki w nauce;



ukończony przynajmniej I rok studiów;



o stypendium nie mogą ubiegać się osoby, które mają za sobą kilkumiesięczny pobyt
na uczelni niemieckiej, byli stypendyści Erasmusa oraz DAAD ani studenci studiów
doktoranckich;



znajomość języka niemieckiego przynajmniej na poziomie B1.

Wniosek zgłoszeniowy jest dostępny na stronie: daad.pl
Termin składania aplikacji: 17 grudnia 2013.

W ofercie znajdują się kursy na
uczelniach takich jak:

Lektor DAAD na UKW:
Yvonne Belczyk-Kohl
Katedra Filologii Germańskiej




ul. Grabowa 2
85-601 Bydgoszcz
tel./fax: 52 360 84 50




Martin-Luther Universität HalleWittenberg,
Johannes Gutenberg
Universität Meinz,
Bauhaus Universität Weimar,
Universität der Künste Berlin.

e-mail: yvonne.belczyk-kohl@daad-alumni.de
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Praktyki studenckie w Human Rights Watch
Oddział Human Rights Watch, organizacji pozarządowej zajmującej się ochroną praw
człowieka w Brukseli pilnie poszukuje studentów chętnych do odbycia praktyki. 6-miesięczna
praktyka rozpoczyna się w grudniu br.
Zadania: monitorowanie mediów, dystrybucja materiałów informacyjnych,
kontakty z mediami, organizacja spotkań, zarządzanie bazą danych.
Praktyka jest bezpłatna, ale można ją realizować w ramach programu Erasmus.
Wymagania wobec stażysty: silna motywacja do pracy, błyskotliwość i inteligencja, dobra
organizacja pracy własnej, wiedza i zainteresowania w kwestiach ochrony praw człowieka,
biegła znajomość języka angielskiego oraz jednego z następujących języków: polski,
hiszpański, portugalski.
Zgłoszenia: wyłącznie drogą mailową; CV lub list motywacyjny, referencje oraz notatkę do
aktualnego raportu HRW na adres: commsinternships@hrw.org. W tytule maila należy wpisać:
"Europe Communications Internship".

HUMAN RIGHTS WATCH
www.hrw.org

New Europe College – international fellowship
New Europe College – International Fellowships to propozycja stypendium dla doktorantów
i młodych naukowców z dziedzin takich jak nauki humanistyczne,
społeczne oraz ekonomiczne. Organizatorem stypendium jest
Institute for Advanced Study z siedzibą w Bukareszcie.
Stypendium obejmuje:
- miesięczne dofinansowanie w wysokości 600 EUR;
- koszty transportu i zakwaterowania;
-możliwość finansowania miesięcznego wyjazdu zagranicznego

Zgłoszenia są przyjmowane
drogą mailową na adres:
applications @ nec . ro
Formularz i przewodnik dla
kandydatów znajduje się
na stronie instytucji:
http://www.nec.ro/fundatia
/nec/nec_intl_2014.htm

Czas trwania stypendium: X.2014 – VII. 2015
Termin składania zgłoszeń: 9 grudnia
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Stypendia London Metropolitan University
Wydział Nauk Społecznych London Metropolitan University
prowadzi rekrutację na stypendia na studia na poziomie
postgraduate. Na prowadzonych w ramach wydziału
kierunkach

studiów.

Stypendium

stanowi

zwolnienie

z opłat czesnego przez cały okres studiów na London
Metropolitan

University.

Planowane

jest

przyznanie

5 stypendiów (po jednym na każdy kierunek studiów).
Wymagania wobec kandydatów:


obywatelstwo kraju Unii Europejskiej;



kandydat powinien w chwili zgłaszania się mieć
status absolwenta;



biegła znajomość języka angielskiego.

Termin składania zgłoszeń: 1 grudnia. Warunki uczestnictwa
w konkursie: TUTAJ

Oferta stypendialna Biura Uznawalności
Wykształcenia i Wymiany Międzynarodowej
Przypominamy, że na stronie buwiwm.edu.gov.pl została zamieszczona oferta
stypendialna na rok akademicki 2014/15 przygotowana przez Biuro Uznawalności
Wykształcenia i Wymiany Międzynarodowej obejmująca studia częściowe, staże
i misje naukowe, studia doktoranckie, staże habilitacyjne oraz kursy językowe dla
studentów i pracowników naukowych polskich szkół wyższych na uczelniach
w m.in.: Chinach, Grecji, Izraelu, Japonii, Meksyku czy Tunezji.

Termin przesyłania zgłoszeń: 29 listopada 2013 r.

Strona 10

Newsletter BWM ● Numer 11/2013, ● www.bwm.ukw.edu.pl●bwm@ukw.edu.pl (052) 34 19 108

Studia doktoranckie – University of Sheffield
Wolfson Postgraduate Scholarships to stypendium na programy
badawcze na poziomie studiów doktoranckich. Oferta skierowana jest
do najzdolniejszych studentów, którzy wykazują duży potencjał do
pracy naukowej. O stypendium można ubiegać się w dziedzinach
takich jak:
historia, literatura, lingwistyka.
TERMIN
PRZYJMOWANIA
ZGŁOSZEŃ:

Wymagania wobec kandydatów:


aplikacji kandydata;

03.02.2014
FAQs

wykształcenie wyższe – kierunkowo zgodne z kierunkiem



bardzo dobre wyniki w nauce;



biegła znajomość języka angielskiego.

Oferta stypendialna obejmuje:


koszty czesnego za studia;



stypendium na pokrycie kosztów utrzymania podczas studiów –
w wysokości 15.000 funtów rocznie;



dodatek na prowadzenie działalności naukowej w wysokości
5.500 funtów rocznie – udział w konferencjach, zakup książek,
finansowanie wizyt badawczych, sprzętu itp.

Więcej informacji: sheffield.ac.uk

Podpis do obrazu/grafiki.
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Akademia Dyplomatyczna w Wiedniu
– nabór na kursy podyplomowe

Podobnie jak w ubiegłym roku, Ambasada Austrii przekazuje informacje na temat otwartego
naboru na następujące kursy Akademii Dyplomatycznej w Wiedniu:
- stosunki międzynarodowe: roczny kurs podyplomowy oferujący szerokie wykształcenie
interdyscyplinarne, ze szczególnym akcentem na przekazanie wiedzy o strukturach
i politykach UE;
- M.A.I.S. – Master of Advanced International Studies: dwuletni program z naciskiem na
sprawy europejskie, program prowadzony wspólnie z Uniwersytetem Wiedeńskim;
- Master in Environmental Technology & International Affairs: dwuletni program magisterski
we współpracy z Politechniką Wiedeńską;
- letni kurs języka niemieckiego i krajoznawstwa Austrii
Rekrutacja na kursy typu Master w Akademii Dyplomatycznej odbywa się w drodze
pisemnego zgłoszenia, egzaminy nie są przeprowadzane.
Dostęp do kursu dyplomatycznego uzyskuje się w wyniku egzaminu wstępnego, który
odbędzie się w dniach: 24-28 marca 2014.
Kontakt: Stella Avallone, Minister Ambasady
stella.avallone@bmeia.gv.at
22 84 10 081 wew. 21,22,25

Podpis do obrazu/grafiki.

Szczegóły: da-vienna.ac.at
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Wiadomości
21.11.2013 – INTERNATIONAL EDUCATION WEEK –
Tajniki studiowania w USA
Wizyta gości z Kazachstanu i Indii
W listopadzie gościliśmy na naszej uczelni panią dr
Svetlanę
Kulmagambetovą
z Uniwersytetu
Wschodniego Kazachstanu oraz pana dr.
Chimnaya Pandya z Dev Sanskriti University
w Indiach. Celem wizyt naszych gości było
zapoznanie się z ofertą naukową i dydaktyczną
naszej uczelni oraz omówienie możliwości wymiany
studentów i pracowników.

UE upraszcza procedury w programie HORYZONT
W nadchodzącym nowym programie ramowym UE, na
który ma zostać przeznaczone ponad 77 mln EUR
zreformowano
procedury
administracyjne.
Mniej
skomplikowane ma być zarówno przygotowywanie
wniosków, jak i rozliczanie projektów, a dodatkowo
skrócony ma być czas między wysłaniem wniosku
a otrzymaniem dotacji. Ma to zachęcić badaczy,
innowatorów, a także małe i średnie przedsiębiorstwa do
udziału w programie.
kpk.gov.pl
Podpisanie Memorandum of Understanding między UKW
a Uniwersytetem Dev Sanskriti

Szkoła zimowa w Tallinie
Do 1 grudnia można wysyłać aplikacje na przyszłoroczną, jubileuszową edycję
międzynarodowej szkoły zimowej organizowanej przez Uniwersytet w Tallinie
(Estonia). Szkoła zimowa odbędzie się w dniach 6-24 stycznia 2014,a organizatorzy
zaplanowali dla uczestników kursy językowe, wycieczki oraz bogaty program
kulturalny.
winterschool.tlu.ee
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7 Program Ramowy – wydarzenia
25/11/2013 Gdańsk – „Horyzont 2020 – nowy program ramowy w zakresie badań
naukowych i innowacji na lata 2014-2020
Więcej informacji: rpk.gdansk.pl
27/11/2013 Gliwice – Doświadczenia eksperta oceniającego wnioski – w teorii
i praktyce
Więcej informacji: kpk.gov.pl
27/11/2013 Wrocław – Skuteczna komunikacja kluczem do rozwoju kariery
naukowej
Więcej informacji: rpk.wroclaw.pl

NIE PRZEGAP TERMINU
29-11-2013
Praktyki w Radzie Europy
Praktykanci przeprowadzają badania, przygotowują szkice raportów na posiedzenia
ekspertów i szkice protokołów. Mogą również uczestniczyć w bieżącej pracy. Dzięki
specjalnemu kursowi wprowadzającemu będą mieli okazję zapoznać się ze strukturą
Rady, jej działalnością i procedurami dotyczącymi międzynarodowej współpracy,
w tym zagadnieniami związanymi z realizacją Europejskiej Konwencji Praw Człowieka.
Praktykanci będą mogli również uczestniczyć w wykładach, posiedzeniach
Zgromadzenia Parlamentarnego Rady Europy i Parlamentu Europejskiego oraz
w innych spotkaniach odbywających się podczas ich pobytu w Strasburgu.
Więcej informacji na stronie: eurodesk.pl
15-01-2014
Program stypendialny Bogliasco
Stypendia dla osób zajmujących się twórczością lub prowadzących badania naukowe
w następujących dziedzinach: archeologia, architektura, filologia klasyczna, taniec,
film lub video, historia, architektura krajobrazu, literatura, muzyka, filozofia, teatr, sztuka
wizualna. Stypendia są przyznawane bez względu na narodowość.
Więcej informacji na stronie: eurodesk.pl
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
i.

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
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