
 

Stolik 1. Znajdź najlepszy grant dla siebie – oferta polska 

Anna Wieczorek, 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 międzynarodowa, Horyzont 2020 
Dawid Gacek, Regionalny Punkt Kontaktowy Programów Badawczych UE 

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 4. 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 5. Granty dla przedsiębiorców B+R+I 

Anna Armuła, Innovation Coach 

W trakcie indywidualnych konsultacji będzie można uzyskać informacje o usłudze „Innovation Coach”, 

która ma na celu zwiększenie kompetencji przedsiębiorstw oraz rozpoczęcie wdrażania innowacji, 

poprzez dostarczenie przedsiębiorcom usługi coachingu innowacji oferowanej przez wysokiej klasy 

specjalistów. Usługa ta jest bezpłatna i oferuje indywidulane konsultacje w dziedzinie wybranej przez 

przedsiębiorcę. 

 

 



 

Stolik 6. Znajdź najlepszy grant dla siebie – oferta polska 

Piotr Serafin, Narodowa Agencja Wymiany Akademickiej 

Zapraszamy do zapoznania się z nowymi konkursami Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej 

(NAWA). 

Stolik 7. Znajdź najlepszy grant dla siebie – wyjedź na stypendium do USA 

Patrycja Donaburska, 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 8. Znajdź najlepszy grant dla siebie – portal Euraxess dla mobilnych 

naukowców 
Irena Śliwińska, Euraxess Kraków 

Euraxess to europejska sieć wspierająca międzynarodową mobilność i karierę naukowców. To także 

wielofunkcyjny portal stanowiący bazę wiedzy dla mobilnych naukowców. Sieć EURAXESS w Polsce 

bezpłatnie udziela praktycznych informacji związanych z zatrudnianiem i pobytem zagranicznych 

naukowców w Polsce. Badaczom w Polsce, którzy planują wzbogacić ścieżkę swojej kariery o wymiar 

międzynarodowy, udzielamy informacji na temat grantów i stypendiów zagranicznych.  

Stolik 9. Zagraniczne staże, szkolenia i praca w Joint Research Centre 
Adam Głuszuk, Krajowy Punkt Kontaktowy Programów Badawczych UE 

Joint Research Centre (JRC) oferuje szereg możliwości zdobycia wiedzy i nowych umiejętności. I to w 

najlepszych ośrodkach badawczych zlokalizowanych w 5 krajach Europy. Zapoznaj się z ofertą JRC 

i sprawdź jak Ty możesz skorzystać.  

Stolik 10. 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. 


