
 

 

Stolik 1. Znajdź najlepszy grant dla siebie – oferta polska 

Marta Buchalska, Małgorzata Hasiec i Małgorzata Jacobs – Narodowe Centrum Nauki 

Zapraszamy do zapoznania się z ofertą konkursów NCN. Jakie elementy składają się na 

wniosek o dofinansowanie i jak wygląda ich późniejsza ocena? 

Stolik 2. Znajdź najlepszy grant dla siebie – oferta polska  

Jurgita Kraużlis, Fundacja na rzecz Nauki Polskiej 

Wspieramy najzdolniejszych młodych naukowców w trudnych początkach ich kariery, kiedy 

zastanawiają się nad tym, czy kontynuować, czy porzucić pracę naukową. Doceniamy ich 

dotychczasowy wysiłek i motywujemy ich do dalszej pracy. Podczas konsultacji uczestnicy 

dowiedzą się, jak uzyskać wsparcie w programach Fundacji na rzecz Nauki Polskiej. 

Stolik 3. Znajdź najlepszy grant dla siebie – oferta polska 

Piotr Serafin, Narodowa Agencja Wymiany Akademickiej 

Zapraszamy do zapoznania się z programami dla doktorantów, naukowców i instytucji 

oferowanymi przez Narodową Agencję Wymiany Akademickiej (NAWA). Podpowiemy: 

 jakie możliwości daje oferta NAWA? 

 jakie warunki należy spełnić, aby z niej skorzystać? 

 na co zwrócić uwagę podczas przygotowywania wniosku?  

 dlaczego warto zostać ekspertem NAWA? 

Poinformujemy także o najbliższych terminach składania wniosków. 

Do zobaczenia 20 listopada na Politechnice Krakowskiej! 

Stolik 4. Znajdź najlepszy grant dla siebie – wyjedź na stypendium do USA 

Patrycja Gołąb, Polsko-Amerykańska Komisja Fulbrighta 

Twoim marzeniem jest studiować lub prowadzić badania w USA? Zachęcamy do zapoznania 

się z ofertą programową Komisji Fulbrighta, która przeznaczona jest dla 

studentów/absolwentów studiów wyższych, którzy pragną rozpocząć studia 

magisterskie/doktoranckie w USA, doktorantów, pragnących wzbogacić swoją rozprawę 

doktorską w wyniki badań przeprowadzonych w USA oraz doktorów, których pobyt na 

stypendium wpisze się w ich plany badawcze oraz rozwój nauki w Polsce. Specjalista ds. 

Programów chętnie odpowie również na pytania związane z programem stażowym BioLAB, 

skierowanym do studentów kierunków biologiczno-chemicznych w Polsce. 

 

 



 

 

Stolik 5. Znajdź najlepszy grant dla siebie – oferta międzynarodowa 

Anna Armuła, Dawid Gacek – Horyzont 2020, Euraxess 

Podczas konsultacji uczestnicy będą mogli poznać możliwości współpracy z zespołami 

badaczy, przedsiębiorstwami i innymi instytucjami z różnych krajów (głównie Unii 

Europejskiej i krajów stowarzyszonych) w zakresie szeroko rozumianych badań naukowych 

i sposobu ich finansowania bezpośrednio przez Komisję Europejską. 

Stolik 6. Droga do prestiżowego grantu 

Dorota Markiewicz-Roszak, Regionalny Punkt Kontaktowy Programów Badawczych UE 

Agencja European Research Council (ERC) oferuje naukowcom bardzo prestiżowe granty, 

rozpoznawane na całym świecie. Są one uwieńczeniem kariery naukowej, a ich zdobycie 

otwiera nowe możliwości i horyzonty badawcze. Istotnym elementem oceny tych projektów 

jest jakość naukowa aplikanta dlatego powinno się dążyć aby dorobek naukowy był wybitny 

i  konkurencyjny na tle innych naukowców. Jak to zrobić? Jakie elementy z naszego dorobku 

naukowego mają istotne znaczenie przy ocenie grantów? Jak zaplanować karierę naukową? Te 

oraz  inne zagadnienia związane z doskonałością naukowa omówimy, doradzimy kiedy 

rozpocząć planowanie kariery naukowej, jak to zrobić i gdzie szukać odpowiednich programów 

wsparcia by wybić się z tłumu naukowców i pozyskać wymarzony grant. 

Stolik 7. Krótkoterminowe wyjazdy zagraniczne w ramach akcji COST 

Dr inż. Aleksandra Szkudlarek, Akademia Górniczo-Hutnicza 

Podczas konsultacji opowiem o możliwościach prowadzenia badań naukowych w trakcie 

krótkoterminowych wyjazdów w ramach akcji COST. Uczestnicy dowiedzą się jak 

przygotować się do takiego wyjazdu (jak wygląda proces aplikacji krok po kroku, jakie 

dokumenty są wymagane do starania się o taki grant) i jak wygląda proces jego rozliczenia w 

oparciu o przygotowanie raportu końcowego. 

Stolik 8. Zagraniczne staże dla naukowców zatrudnionych 

w przedsiębiorstwach 

Anna Smulska, Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego, program TOP100 Innowatorzy 

Gospodarki 

Interesujesz się B+R 

- porozmawiaj ze swoim pracodawcą i skorzystaj ze stażu zagranicznego !!! 

 

W czasie spotkania znajdziesz odpowiedź: 

 jakie warunki należy spełnić aby odbyć staż, 

 gdzie i na jak długo można wyjechać, 

 ile wynosi wsparcie finansowe i co obejmuje. 



 

 

Stolik 9. Dlaczego warto i jak współpracować z przedsiębiorcami? 

Małgorzata Ciesielska, Business Development & Commercialization Manager 

W czasie konsultacji dowiesz się m.in.: 

 w czym przedsiębiorcy mogą pomóc naukowcom 

 czego przedsiębiorcy oczekują od współpracy z nauką 

 jakie bariery współpracy nauki z przemysłem widzą przedsiębiorcy 

 jakie elementy projektu badawczego powodują, że jest on dla przedsiębiorcy 

atrakcyjny, 

 kiedy i jak wprowadzać czynniki rynkowe do projektu badawczego 

 jak skutecznie szukać partnerów biznesowych 

 kiedy bardziej opłaca się nawiązać współpracę z przedsiębiorstwem małym, a kiedy 

z dużym 

 kiedy warto szukać współpracy na rynku krajowym, a kiedy w skali międzynarodowej. 

Stolik 10. Dlaczego warto być ekspertem oceniającym wnioski? 

Dr inż. Marcin Noga, Politechnika Krakowska, Ekspert oceniający Komisji Europejskiej 

Komisja Europejska poszukuje specjalistów z wielu dziedzin do oceny wniosków 

o finansowanie projektów składanych w ramach różnego rodzaju programów, a także do 

monitorowania realizacji przedsięwzięć już finansowanych. 

Bazując na własnych doświadczeniach w ramach konsultacji służę Uczestnikom wyjaśnieniami 

w następujących kwestiach: 

 czy i jak założyć oraz wypełnić profil kandydata na eksperta KE, 

 jak przebiega kontraktowanie eksperta do oceny wniosków z danego naboru, 

 jak wygląda proces oceny zdalnej wniosków i faza konsensusu w Brukseli, 

 jak kształtuje się wynagrodzenie eksperta i inne aspekty finansowe, 

 dlaczego warto pracować jako niezależny ekspert na rzecz Komisji Europejskiej. 

W miarę możliwości chętnie udzielę wyjaśnień w innych, niewymienionych powyżej obszarach 

związanych z pracą w roli niezależnego eksperta na rzecz Komisji Europejskiej. 

Stolik 11. Jak rozpocząć karierę w instytucjach Unii Europejskiej? 

Joanna Szypułka, Punkt Informacji Europejskiej Europe Direct – Kraków 

Uczestnicy będą mogli poznać możliwości rozwijania swojej kariery zawodowej w oparciu 

o staże i pracę w instytucjach Unii Europejskiej. Zostanie zaprezentowany schemat procesu 

rekrutacji, kryteria wyboru kandydatów oraz przykładowe testy. 


