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ZAPRASZAMY
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Wsparcie zespołów badawczych

• bieżące informowanie pracowników SGGW o nowo otwartych i
planowanych konkursach na międzynarodowe projekty badawcze
• poszukiwanie partnerów do projektów
• konsultacje w zakresie składania aplikacji
• konsultacje w zakresie realizacji projektów – pomoc w
rozwiązywaniu pojawiających się problemów
• organizacja szkoleń, warsztatów, konsultacji z udziałem ekspertów
polskich i zagranicznych dotyczących aplikacji i realizacji projektów
• prezentacje na Radach Wydziału, Dniach Doktoranta
• indywidualna oferta konkursowa
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Konsultacje w zakresie składania aplikacji

„od pomysłu do realizacji” – konsultacje indywidualne
kwestie formalne projektu
zasady aplikowania
zasady finansowania (budżet, kwalifikowalność wydatków)
sprawdzenie aplikacji pod kątem zasad programu
zebranie wymaganych podpisów na aplikacji
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Konsultacje po uzyskaniu dofinansowania

• kwestie formalne projektu (podpisanie umowy z jednostką
finansującą, umowa konsorcjum)
• kontakt z jednostką finansującą w przypadku problemów i
wątpliwości w trakcie realizacji projektu
• Konsultacje, przygotowanego przez kierownika projektu,
zakresu obowiązków na danym stanowisku w ramach kosztów
bezpośrednich i pośrednich
• zebranie wymaganych podpisów na umowach i raportach
(rocznych, końcowych)
• konsultacja treści raportów pod kątem formalnym

SGGW

Inne zadania

• prowadzenie statystyk związanych z realizacją międzynarodowych
projektów badawczych w SGGW (sprawozdanie JMR, zestawienia
do MNiSW, zestawienia na potrzeby wydziałów)
• Newsletter „Aplikuj o granty!”
(kontakt edyta_seliga@sggw.pl )
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Uczestnictwo: sieci, akcje, komisje

• akcja COST TN 1302 „The voice of research administrators - building
a network of administrative excellence (BESTPRAC)”
• Euroleague for Life Sciences - Support Teams: Research Support
Offices (ELLS ST RSO)
• Zespół ds. Europejskiej Karty Naukowca Logo „HR Excellence in
Research”
• Komisja ds. Rozwoju Uczelni
• Współpraca z Regionalnym Punktem Kontaktowym Centrum
Programów Badawczych UE na Mazowszu – RPK Centrum
zlokalizowany w Uniwersytecie Warszawskim przy Biurze
Międzynarodowych Programów Badawczych
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Planowane szkolenia I półrocze 2019

• MOZART – współpraca polsko-austriacka – kwiecień/maj
• Marie Skłodowska-Curie INDIVIDUAL FELLOWSHIPS (IF) – II połowa maja
• Life-NFOŚiG-II połowa czerwca
• Szkolenie z Horyzont 2020: kwalifikowalność kosztów i rozliczanie

• Aspekty prawne w H2020 (umowa grantowa, umowa konsorcjum, open
access, IPR)
• Polsko-Norweska Współpraca Badawcza-II połowa czerwca
• Polsko-szwajcarskie projekty badawcze -czerwiec/lipiec
* planowana tematyka oraz terminy szkoleń mogą ulec zmianie; pracownicy SMPB będą na bieżąco informować o szkoleniach
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HR Excellence in Research
(HR Logo)
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HR Excellence in Research (HR Logo)

SGGW jako jedna z pierwszych dwudziestu uczelni polskich w dniu 1
lipca 2015 roku podpisała Deklarację poparcia dla stosowania zasad
Europejskiej Karty Naukowca i Kodeksu Postępowania przy rekrutacji
pracowników naukowych (EKN i KP).
Europejska Karta Naukowca opisuje prawa i obowiązki, jakim podlegają
zarówno naukowcy, jak i instytucje ich zatrudniające oraz organizacje
zapewniające finansowanie badań naukowych.
Kodeks Postępowania przy rekrutacji pracowników naukowych opisuje
zasady rekrutacji naukowców, których instytucje-pracodawcy powinny
przestrzegać, zapewniając równe traktowanie pracownikom naukowym
zatrudnianym w Europie.
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HR Excellence in Research (HR Logo)

• 19 maja 2017 r. Komisja Europejska przyznała SGGW logo „HR
Excellence in Research” dalej zwane HR Logo.
• To prestiżowe wyróżnienie jest jednym z działań Komisji Europejskiej
w ramach strategii Human Resources Strategy for Researchers,
nakierowanej na zwiększanie atrakcyjności warunków pracy
pracowników instytucji naukowych w UE.
• Logo otrzymują europejskie instytucje, które przy rekrutacji
pracowników stosują zasady Europejskiej Karty Naukowca i Kodeksu
Postępowania.
• Uzyskanie tej nagrody było możliwe ze względu na pozytywną ocenę
przez Komisję Europejską „Strategii Zarządzania Zasobami Ludzkimi
dla Naukowców i Planu działania w Szkole Głównej Gospodarstwa
Wiejskiego w Warszawie” zwanej dalej Strategią HR Logo.
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HR Excellence in Research (HR Logo)
Strategia Zarządzania Zasobami Ludzkimi dla
Naukowców i Plan działania w Szkole
Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w
Warszawie w oparciu o Europejską Kartę
Naukowca
i Kodeks Postępowania przy Rekrutacji
Pracowników Naukowych
– skorygowana po otrzymaniu oceny
ekspertów oceniających

Odniesienie do HR Logo
na stronie SGGW
(okienko do kliknięcia)
http://www.sggw.pl/wspolpracamiedzynarodowa_/hr-excellence-in-research
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Ankiety skierowane do doktorantów

Ankiety wysłane w dniach: 14.02.2019 i 04.03.2019 r.
Dotyczyły między innymi takich zagadnień jak:
• Realizacji studiów zgodnie z harmonogramem i ukończenia ich w
założonym czasie
• Możliwości zatrudnienie na uczelni po ukończeniu studiów doktoranckich
• Sposób wyboru studiów doktoranckich na SGGW
• Wyboru promotora
• Wyboru tematu badań
• Udziału doktoranta w badaniach oraz publikowaniu wyników badań
prowadzonych przez promotora, zakład lub katedrę
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Ankiety skierowane do doktorantów

Planowana do wysłania w kwietniu 2019
Dotyczyć będzie między innymi:
• Możliwości zatrudnianie doktorantów na uczelni i poza nią, np. w
projektach, innych instytucjach
• Sposobu przekazywania Państwu informacji w tym zakresie
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Kontakt SMPB

Lokalizacja na kampusie SGGW: bud. 2, p. 12 i 13
Kontakty:
Mgr Agnieszka Wojciechowska De Cokere
Kierownik Sekcji
tel. 22 593-18-45
e-mail: agnieszka_wojciechowska@sggw.pl
Mgr Małgorzata Ciborowska
Specjalista
tel. 22 593-10-50
e-mail: malgorzata_ciborowska@sggw.pl

Dr inż. Maciej Posłuszny – specjalista
tel. 22 59 318-41
e-mail: maciej_posluszny@sggw.pl
Mgr inż. Luiza Czekala - starszy referent
tel. 22 59 310-41
e-mail: luiza_czekala@sggw.pl
Mgr Edyta Seliga - samodzielny referent
tel. 22 59 318-40
e-mail: edyta_seliga@sggw.pl
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