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Sekcja Międzynarodowych Projektów Badawczych
Do zakresu działania Sekcji należą:
1. zagadnienia dotyczące Programów Ramowych Unii Europejskiej oraz międzynarodowych programów badawczych, w tym
m.in.:
• Wsparcie zespołów badawczych w celu zwiększenia liczby międzynarodowych projektów badawczych poprzez:
• bieżące informowanie pracowników SGGW o nowo otwartych konkursach na międzynarodowe projekty badawcze
• poszukiwanie partnerów do projektów
• konsultacje w zakresie składanie aplikacji – pomoc przy tworzeniu budżetu i spełnienia zasad formalnych
• 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
2. prowadzenie statystyk związanych z realizacją międzynarodowych projektów badawczych w SGGW
3. newsletter

Wsparcie Sekcji Międzynarodowych Projektów Badawczych
• ‚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
• wsparcie po uzyskaniu finansowania
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Ścieżka rozwoju kariery
Elementy rozwoju ścieżki kariery naukowej:
• udział w konferencjach, sympozjach, wymianie akademickiej i naukowej, szkołach
letnich,

• kursach doskonalących umiejętności „miękkie” (prezentacja wyników naukowych,
pisanie publikacji, pisanie wniosków o pozyskanie środków finansowych na realizację
własnych projektów badawczych, zarządzanie własnością intelektualną etc.),
• realizację projektów na badania naukowe, stypendia i staże zagraniczne,
• publikacje (w szczególności w jęz. angielskim w prestiżowych wydawnictwach i
periodykach naukowych),
• aktywność pozaakademicką
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Akcje COST

Akcje COST
Co to jest COST?
• Europejski Program Współpracy w Dziedzinie Badań Naukowo-Technicznych (European Cooperation in

Science and Technology), znany pod akronimem COST - międzyrządowa sieć europejskiej współpracy w
dziedzinie nauki i techniki, która wspiera koordynacje badań finansowanych przez poszczególne kraje (PL:
projekty międzynarodowe niewspółfinansowane, NCN: „Harmonia”),
• finansuje spotkania, wizyty, organizacje konferencji, lecz nie finansuje badań,
• oferuje naukowcom z Europy platformę współpracy i wymiany doświadczeń w określonym projekcie,
• projekty te nazywane są akcjami,
• akcje trwają cztery lata

https://www.cost.eu/

Akcje COST
Narzędzia networkingowe COST:
• Granty na wymianę naukową (Short Term Scientific Mission)

• Wydarzenia w ramach akcji (meetings, workshops, conferences)
• Granty na konferencje (conference grants)
• Szkoły letnie (Training Schools)
• Działania upowszechniające, publikacje (dissemination activities and publications)

Akcje COST - narzędzia networkingowe
Granty na wymianę naukową (Short Term Scientific Mission)
•

przeznaczony dla młodych naukowców, w tym dla doktorantów;

• Early Career Investigators (ECI) - an individual who is within a time span of up to 8 years from the date they obtained their
PhD/doctorate (full-time equivalent);
• krótkookresowe wizyty w instytucjach biorących udział w danej akcji;
• okres pobytu: min. 5 dni, max. 90 dni;
• dofinansowanie 2 500 EUR na cały okres pobytu (refundacja kosztów);
• po powrocie należy złożyć raport z pobytu
• Informacje o prowadzonych STSM można znaleźć na stronach poszczególnych akcji COST

Akcje COST
Narzędzia networkingowe COST:
• Granty na wymianę naukową (Short Term Scientific Mission)

• Wydarzenia w ramach akcji (meetings, workshops, conferences)
• Granty na konferencje (conference grants)
• Szkoły letnie (Training Schools)
• Działania upowszechniające, publikacje (dissemination activities and publications)

Akcje COST
Dlaczego warto uczestniczyć w akcjach COST?
• możliwość znalezienia partnerów naukowych w różnych krajach;
• zwiększa mobilność badaczy i sprzyja tworzeniu doskonałości naukowej;
• wnioski składane o dofinansowanie projektów w ramach programu Horyzont 2020 często są
wynikiem realizowanych akcji COST;

• udział w akcjach COST procentuje kolejnymi projektami;
• zapewnia fundusze na organizacje konferencji, spotkań, szkoleń, krótkich wymian naukowych lub
innych działań sieciowych w szerokim zakresie tematów naukowych

Akcje COST
Obecnie prowadzonych jest 229 akcji.
Zostały już zatwierdzone nowe akcje (ok. 40), 5 grudnia
zostaną ogłoszone na stronie COST
https://www.cost.eu/cost-actions/browse-actions/1/

Działania Marii Skłodowskiej Curie
Horyzont 2020

Horyzont2020 - informacje ogólne
1. Doskonała baza naukowa (Excellent science)

• Europejska Rada ds. Badań Naukowych – ERC
• Przyszłe i powstające technologie – FET
• Działania Marii Skłodowskiej-Curie – MSCA
• Infrastruktura badawcza
2. Wiodąca pozycja w przemyśle (Industrial leadership)
3. Wyzwania społeczne (Societal challenges): Zdrowie; Bezpieczeństwo żywnościowe; Energia; Transport;
Środowisko; Europa w zmieniającym się świecie; Bezpieczne społeczeństwa

4. Upowszechnianie doskonałości
5. Nauka z udziałem społeczeństwa i dla społeczeństwa
6. Europejski Instytut Innowacji i Technologii – EIT
7. Wspólne Centrum Badawcze – JRC

Działania Marii Skłodowskiej Curie
Ogólne cechy programu
• obszary badawcze i tematy naukowe proponowane są przez aplikujące instytucje i
naukowców, a projekty są oceniane w ramach kilku paneli tematycznych; składane projekty
mogą dotyczyć wszystkich dziedzin wiedzy, z wyjątkiem tych, które są objęte Traktatem
EURATOM;
• zasadą nadrzędną jest mobilność międzynarodowa (przekraczanie granic państwowych) oraz
sektorowa (sektor akademicki <-> sektor pozaakademicki). Naukowcy muszą spełniać regułę
mobilności mówiącą, że nie mogą realizować grantu w kraju, w którym przebywali dłużej niż
12 miesięcy w ciągu ostatnich trzech lat do daty zamknięcia danego konkursu (odstępstwa w
grantach Indywidualnych) lub rekrutacji (pozostałe rodzaje MSCA, odstępstwo dla RISE);
• rodzaj działania MSCA warunkuje składanie projektu do KE przez (1) konsorcjum instytucji
lub (2) pojedynczą organizację albo przez (3) indywidualnego naukowca w porozumieniu z
instytucją go przyjmującą. Umowa grantowa (kontrakt) jest zawsze zawierana pomiędzy KE a
instytucją. Finansowane przez MSCA organizacje są zobowiązane do podpisania umowy
zatrudnienia z naukowcami, zgodnie z obowiązującym w danym kraju prawem i z
uwzględnieniem zasad KE;

Działania Marii Skłodowskiej Curie
Ogólne cechy programu
• nacisk kładziony jest na aktywny udział sektora pozaakademickiego, szczególnie przemysłu i
MŚP oraz na rozwijaniu innowacyjnych kompetencji naukowców;
• działania MSCA są finansowane na INNYCH zasadach niż ogólnie przyjęte dla H2020. Budżety
tworzone są automatycznie na podstawie liczby osobo-miesięcy, na jakie zatrudniani lub
oddelegowywani są naukowcy, zgodnie z przyjętymi przez KE stawkami na poszczególne
kategorie kosztów (tzw. unit costs). Finansowanie obejmuje (1) wynagrodzenia lub
oddelegowywania naukowców, (2) koszty realizacji badań, organizacji i/lub konferencji,
szkoleń i kursów, (3) zarządzania oraz kosztów pośrednich;
• kraje stowarzyszone z programem H2020 (Associated Countries) biorą udział w MSCA na
takich samych zasadach jak kraje członkowskie UE (Member States – MS);
• w projektach mogą uczestniczyć zarówno organizacje jak i naukowcy z krajów trzecich,
zgodnie z ogólnie przyjętymi zasadami dla H2020 zawartymi w Rules of Participation. Część z
tych krajów może otrzymać finansowanie z H2020;
• przy ocenie i realizacji projektów brane są pod uwagę oferowane warunki pracy, przejrzystość
rekrutacji oraz możliwości rozwoju kariery w oparciu o zapisy Europejskiej Karty Naukowca i
Kodeksu postępowania przy rekrutacji pracowników naukowych.

Działania Marii Skłodowskiej Curie
Typy projektów
• Marie Skłodowska-Curie INDIVIDUAL FELLOWSHIPS (IF)

• Marie Skłodowska-Curie INNOVATIVE TRAINING NETWORKS (ITN)
• Marie Skłodowska-Curie RESEARCH AND INNOVATION STAFF EXCHANGE (RISE)

• Marie Skłodowska-Curie CO-FUNDING OF REGIONAL, NATIONAL AND
INTERNATIONAL PROGRAMMES (COFUND)

MSCA Individual Fellowships
Indywidualne granty badawczo-szkoleniowe mają na celu rozwój kreatywności i innowacyjnego
potencjału doświadczonych naukowców poprzez pracę nad indywidualnym projektem badawczym w
sektorze akademickim lub pozaakademickim (szczególnie w przedsiębiorstwach) w Europie i/lub
poza jej granicami, a także udział w konferencjach oraz różnego rodzaju szkoleniach, w tym
rozwijających umiejętności i poszerzających wiedzę.

MSCA Individual Fellowships
Ten rodzaj działań MSCA obejmuje dwa typy projektów:
• European Fellowships, które umożliwiają realizację grantu od 12 do 24 miesięcy w dowolnym kraju UE lub
stowarzyszonym (obowiązuje reguła mobilności)
• Global Fellowships dają możliwość realizacji grantu najpierw w kraju trzecim (na zasadzie oddelegowania od
12 do 24 miesięcy, przy wyborze kraju obowiązuje reguła mobilności), a następnie obowiązkowy 12
miesięczny powrót do Europy (nie obowiązuje reguła mobilności, można grant realizować także w Polsce).
W ramach obu typów projektu można zaplanować realizację części działań w innej europejskiej instytucji z
sektora pozaakademickiego lub akademickiego na zasadzie oddelegowania od 3 do 6 miesięcy.

MSCA Innovative Training Network
Innowacyjne szkolenie naukowców ma na celu wyszkolenie nowego pokolenia kreatywnych, przedsiębiorczych i
innowacyjnych
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początkujących naukowców poprzez poprawę perspektyw rozwoju ich kariery w wyniku:
• prowadzenia przez nich prac badawczych w ramach, międzynarodowych zespołów naukowych
• rozwijania i poszerzania dodatkowych umiejętności, np. z zakresu transferu technologii, przedsiębiorczości, zarządzania
zespołami i projektami badawczymi
Projekty trwają do 4 lat są składane przez konsorcjum instytucji, które następnie w otwartych i przejrzystych konkursach
(ogłaszanych między innymi na Portalu EURAXESS) zatrudniają początkujących naukowców na okres od 3 do 36 miesięcy. W
ramach projektu można organizować konferencje, szkoły letnie i specjalistyczne kursy, otwarte także dla naukowców i

instytucji spoza konsorcjum projektu.

MSCA Innovative Training Network
Kompleksowe i komplementarne programy szkoleniowe mogą być realizowane w ramach trzech typów projektów:
• European Training Networks (ETN): przynajmniej 3 instytucje z 3 różnych krajów członkowskich i/lub stowarzyszonych z H2020 oferujące
wspólny i komplementarny program szkoleniowy oparty o indywidualne projekty badawcze realizowane przez przyjmowanych
początkujących naukowców.
• European Industrial Doctorates (EID): przynajmniej 2 instytucje z 2 różnych krajów oraz 2 różnych sektorów oferujące studia
doktoranckie, w ramach których doktorant musi spędzić przynajmniej 50% czasu w sektorze pozaakademickim (nacisk na udział
przedsiębiorstw). Jedna z instytucji musi mieć prawo do przyznawania stopnia naukowego doktora.
• European Joint Doctorates (EJD): przynajmniej 3 instytucje z 3 różnych krajów uprawnione do nadawania stopnia doktora oferujące

wspólny programu studiów doktoranckich i przyznające wspólny/podwójny stopień doktora. Ten typ działań był wcześniej realizowany w
ramach Programu ERASMUS.
AKTUALNIE OTWARTY KONKURS MSCA-ITN-2019 : deadline do 15.01.2019

MSCA Research Innovation and Staff Exchange
Wymiana pracowników zajmujących się badaniami i innowacjami (naukowcy, w tym doktoranci oraz kadra
zarządzająca, administracyjna i techniczna) pracującymi w różnych krajach i sektorach ma na celu wymianę
wiedzy i pomysłów przynoszących nowe rozwiązania, produkty i usługi oraz przyczyniających się tak do rozwoju

innowacji, jak i zaawansowania poziomu europejskich badań oraz rozwoju kariery uczestniczących
pracowników. Komplementarny maksymalnie 4-letni projekt badawczy i innowacyjny realizowany przez
konsorcjum składające się z co najmniej 3 instytucji z 3 różnych krajów (w tym minimum 2 kraje członkowskie

UE lub stowarzyszone H2020) jest oparty na oddelegowywaniu pracowników na okres od 1 do 12 miesięcy do
członków konsorcjum. Realizacja projektu, oprócz działań badawczych i innowacyjnych, powinna obejmować
także organizację szkoleń i konferencji.

Wspólne Centrum Badawcze (JRC)
Horyzont 2020

Wspólne Centrum Badawcze (JRC)
Praktyki/staże (traineeship): praktyki dla osób przygotowujących pracę dyplomową (licencjacką,
magisterską, doktorską) oraz staże dla absolwentów wyższych uczelni, w tym dla naukowców.
Cel: Zdobycie doświadczenia przez początkujących naukowców (w tym doktorantów) oraz

specjalistów poprzez udział w szkoleniach organizowanych przez siedem instytutów JRC w obszarach
badawczych strategicznych dla Unii Europejskiej.
Adresaci: Udział w szkoleniach, w zależności od ich charakteru, jest otwarty dla absolwentów
uczelni, doktorantów oraz studentów, a także specjalistów w dziedzinie, której dotyczy szkolenie,
bez względu na dorobek naukowy.

https://ec.europa.eu/jrc/en/training-events-list

Wspólne Centrum Badawcze (JRC)
JRC koncentruje się na 6 obszarach tematycznych, wpisujących się w strategię Europa 2020, a także Europejską
Przestrzeń Badawczą:
1. Unia Gospodarcza i Walutowa

2. Rynek wewnętrzny: wzrost, miejsca pracy, innowacje
3. Gospodarka niskoemisyjna i efektywne wykorzystanie zasobów (środowisko, zmiany klimatu, energia,
transport)
4. Rolnictwo i bezpieczeństwo żywnościowe
5. Zdrowie publiczne, bezpieczeństwo i ochrona

6. Ochrona i bezpieczeństwo jądrowe.

Wspólne Centrum Badawcze (JRC)
Wspólne Centrum Badawcze oferuje możliwości współpracy:
1. indywidualnej – naukowcom na różnym etapie ich kariery, w formie:
• personelu statutowego – urzędnicy KE, pracownicy tymczasowi i kontraktowi oraz

• personelu nie statutowego – tymczasowe stanowiska naukowe, staże, delegowani krajowi eksperci;
2. instytucjonalnej – organizacjom badawczym, instytutom naukowym oraz instytucjom administracji publicznej, we
wspólnych projektach badawczych (również finansowanych w ramach programów ramowych), sieci współpracy, a nawet
dwustronnych umów o współpracy.
Dodatkowo, corocznie publikowana jest lista warsztatów i zaawansowanych szkoleń, organizowanych przez instytuty JRC. Lista
takich wydarzeń znajduje się na stronie: https://ec.europa.eu/jrc/en/training-events-list

Wspólne Centrum Badawcze (JRC)
Zasady grantu:
• Warsztaty – najczęściej dotyczą szczegółowych zagadnień i mają charakter wymiany wiedzy oraz doświadczeń pomiędzy uczestnikami i
organizatorami, dlatego od osób biorących udział w spotkaniu oczekiwana jest znajomość tematu oraz doświadczenie w danej dziedzinie
(niekoniecznie doświadczenie naukowe). W przypadkach, kiedy temat warsztatów dotyczy określonych państw lub regionu, pierwszeństwo

mają chętni z krajów wymienionych w ogłoszeniu, a decyzje o udziale innych osób podejmowane są ad hoc przez organizatorów;
• Kursy, szkolenia, szkoły letnie – zwykle skierowane są do absolwentów uczelni, doktorantów oraz studentów, ale także specjalistów chcących
podnieść swoje kompetencje w danej dziedzinie.

Zasady finansowania: Udział w szkoleniach, kursach, szkołach letnich i warsztatach jest bezpłatny.
Zasady aplikowania: Informacje o organizowanych szkoleniach publikowane są na stronach JRC. Szczegółowe wymagania i zasady udziału
określone są w każdym ogłoszeniu i różnią się w zależności od charakteru oferty.
Osoby zainteresowanie ogłoszeniem i spełniające podane warunki kontaktują się bezpośrednio z organizatorami i wysyłają swoje CV
(ewentualnie również inne dokumenty wymienione w ogłoszeniu). W przypadku zainteresowania przekraczającego liczbę dostępnych miejsc,
eksperci dokonują selekcji zgłoszeń.

EURAXESS

EURAXESS - Kariera naukowa, mobilność międzynarodowa
Europejska Sieć 535 Centrów w ponad 40 krajach wspierająca mobilność i rozwój
kariery naukowców
Dla kogo?
• zagranicznych naukowców
• polskich naukowców: bezpłatne informacje dla naukowców wyjeżdżających,
europejska baza ofert pracy i współpracy,
• instytucji naukowych

EURAXESS - Kariera naukowa, mobilność międzynarodowa
• EURAXESS – PRACA & GRANTY: aktualne oferty krajowych i zagranicznych grantów i stypendiów znajdują się
w zakładce NAJNOWSZE GRANTY I STYPENDIA.
• EURAXESS – JOBS & FUNDING: oferty pracy badawczej w Europie w różnych instytucjach, centrach
badawczych oraz firmach, a także możliwości finansowania badań. Własne konto umożliwia otrzymywanie
spersonalizowanych powiadomień o nowych ofertach oraz utworzenie własnego CV.
• EURAXESS PARTNERING – możliwość poszukiwania partnerów do współpracy międzynarodowej, zarówno
indywidualnych naukowców, jak i instytucji badawczych, firm.
• EURAXESS – INFORMATION & ASSISTANCE: praktyczne informacje dla naukowców związane z wyjazdem
badawczym do innego kraju europejskiego.

Europejska Organizacja Biologii
Molekularnej (EMBO)

Europejska Organizacja Biologii Molekularnej (EMBO)
• celami organizacji jest wspieranie utalentowanych naukowców na wszystkich etapach ich kariery, stymulowanie wymiany
informacji naukowych i pomoc w budowaniu europejskiego środowiska badawczego, a także promowanie i rozwijanie
doskonałości w dziedzinie Life Sciences
• oferuje nagrody i wsparcie finansowe dla naukowców (stypendia na prowadzenie badań naukowych, granty instalacyjne,
kursy, warsztaty, szkolenia dla młodych naukowców)
• o finansowanie mogą ubiegać kandydaci, którzy uzyskali stopień doktora w ciągu ostatnich 10 lat. Aplikować mogą również
osoby będące w trakcie zdobywania stopnia doktora (np. na studiach doktoranckich). Jednakże kandydaci z bardzo małym

stażem naukowym nie będą traktowani priorytetowo
• kwota finansowania pokrywa podróż oraz pobyt stypendysty, ale nie członków jego rodziny, wysokość stypendium zależy
od kraju przyjmującego
• nie ma terminów składania wniosków, jednak zaleca się składać wnioski na 3 miesiące przed planowaną podróżą
https://www.embo.org/

Europejska Organizacja Biologii Molekularnej (EMBO)
LONG-TERM FELLOWSHIPS - na okres do 2 lat , obejmują wizyty badawcze w laboratoriach w Europie i na świecie.
SHORT-TERM FELLOWSHIPS - na okres do 3 miesięcy, umożliwiają badania między laboratoriami w określonych krajach.
YOUNG INVESTIGATORS – przez okres 4 lat, finansowe i praktyczne wsparcie dla najlepszych młodych naukowców w naukach przyrodniczych.
Naukowcy stają się liderami grup we wczesnych stadiach tworzenia niezależnego laboratorium w państwach członkowskich EMBO lub

stowarzyszonych państwach członkowskich.
INSTALLATIONS GRANTS – wsparcie dla naukowców rozpoczynających karierę, którzy ustanawiają niezależne laboratoria w 1 z 5 państw
członkowskich EMBC, które finansują swoich beneficjentów. Wnioski o przyznanie dotacji na instalację są przyjmowane corocznie przez Czechy,
Estonię, Polskę, Portugalię, Turcję i Litwę.
COURSES&WORKSHOPS - wsparcie naukowców zajmujących się naukami przyrodniczymi poprzez finansowanie organizacji konferencji,
sympozjów, warsztatów, wykładów i kursów praktycznych.
GOLD MEDAL – nagroda przyznawana corocznie naukowcom w wieku poniżej 40 lat za wybitny wkład w biologii molekularnej w Europie.
WOMAN IN SCIENCE AWARD – nagroda przyznawana corocznie kobietom-badaczom, które wniosły wyjątkowy wkład w biologii molekularnej.
LECTURE GRANTS, TRAVEL GRANTS…

https://www.embo.org/

Ważne linki
•

Akcje COST https://www.cost.eu/

•

COST vademecum: https://www.cost.eu/wp-content/uploads/2018/08/COSTVademecum.pdf

•

Akcje COST https://www.cost.eu/cost-actions/browse-actions/

•

Partcipant Portal: informacja o konkursach i ich wynikach, zasadach działań MSCA oraz dostęp do dokumentów, formularzy i narzędzi do składania wniosków:
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/home.html

•

Strona KE dedykowana Działaniom Marii Skłodowskiej-Curie: informacje o zasadach i konkursach, dokumenty związane z realizacją projektów w H2020 i 7PR, baza zaakceptowanych
projektów MSCA http://ec.europa.eu/programmes/horizon2020/en/h2020-section/marie-sk%C5%82odowska-curie-actions

•

Strona REA (Research Executive Agency) agencji KE odpowiedzialnej za implementację MSCA w H2020 i 7PR http://ec.europa.eu/rea/index_en.htm

•

EURAXESS – Polskie Centrum Informacji dla Naukowców: informacje prawno-administracyjne związane z przyjmowaniem naukowców w Polsce i wyjazdami polskich naukowców za
granicę, baza instytucji oferujących stypendia i granty naukowe http://www.euraxess.pl

•

EURAXESS – Europejski Portal dla Mobilnych Naukowców: informacje o przepisach oraz dane kontaktowe instytucji pomagającym mobilnym naukowcom w 40 krajach, europejska
baza ofert pracy dla naukowców, polityka europejska dotycząca kariery naukowej, w tym Europejska Karta Naukowca i Kodeks postępowania przy rekrutacji pracowników naukowych
http://ec.europa.eu/euraxess/

•

Europejska Organizacja Biologii Molekularnej (EMBO) - https://www.embo.org/

•

Wspólne Centrum Badawcze (JRC) https://ec.europa.eu/jrc/en/training-events-list

HR Excellence in Research (HR Logo)

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,

traktowanie pracownikom naukowym zatrudnianym w Europie.

zapewniając

równe

HR Excellence in Research (HR Logo)
• w dniu 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.

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/wspolpraca-miedzynarodowa_/hr-excellence-in-research

HR Excellence in Research (HR Logo)
Komisja Europejska (KE) przyznając nam to wyróżnienie liczy na realizację strategii w zakresie rozwoju młodej kadry
naukowo-dydaktycznej, w tym doktorantów.
A.

B.
C.
D.
E.
F.
G.

Poprzez realizację szkoleń związanych z rozwojem zawodowym: aktualizację i poszerzenie zakresu swoich
umiejętności i kwalifikacji (szkolenia z autoprezentacji, zarządzania projektami, wystąpień publicznych,
doskonalenie posługiwania się narzędziami informatycznymi, nauka przekazu treści merytorycznych językiem
zrozumiałym dla społeczeństwa, nauka nowoczesnych form dydaktyki).
Angażowanie doktorantów do współpracy z przemysłem, firmami, stowarzyszeniami i innymi jednostkami.
Uczestnictwo w projektach międzynarodowych i krajowych, promowanie wszelkich form mobilności, zarówno
między jednostkami w kraju, jak i za granicą.
Zaangażowanie w działania związane z popularyzacją nauki.
Zaangażowanie w działania związane z Uniwersytetem Otwartym i Uniwersytetem III Wieku, Uniwersytetu
Młodego Naukowca
Zaangażowanie w działania związane z nauczaniem młodzieży
Doktoranci powinni zostać włączeni w proces oceny nauczycieli akademickich i promotorów prac (szczególnie
interesujące dla KE: sposób wyboru promotora, sposób wyboru tematu pracy, realizacja doktoratu, uczestnictwo
w badaniach, w publikowaniu wyników)

(B10) z rozwoju zawodowego, na każdym etapie kariery, poprzez aktualizację i
poszerzenie zakresu swoich umiejętności i kwalifikacji

(B16.1) jak opowiedzieć społeczeństwu, prostym, zrozumiałym językiem o
badaniach naukowych

Strategia HR Logo w zakresie szkoleń

(B23) z zapewniania równowagi traktowania płci dla naukowców i
kadry zarządzającej.
(B20) ze znaczenia badań dla społeczeństwa
(B20) z przestrzegania praw autorskich,

(A2.5) z zakresu nauczania
(B20) z odpowiedzialnego udostępniania wyników badań w tym
szczególnie w zakresie objętym Kodeksem Pracownika Naukowego i
Kodeksie Etyki Doktoranta SGGW

45

Szkolenia
• szkolenie „Własność intelektualna w projektach – ochrona i obrót ze szczególnym
uwzględnieniem programu Horyzont 2020” 26 listopada 2018, UW
http://bob.strony.uw.edu.pl/rejestracja-na-szkolenie-wlasnosc-intelektualna-wprojektach-ochrona-i-obrot-ze-szczegolnym-uwzglednieniem-programu-horyzont2020/
• szkolenie „Warsztaty w laboratorium komputerowym dla kandydatów na ekspertów
Komisji Europejskiej, oceniających wnioski w programie HORYZONT 2020” 07
grudnia 2018, SGGW http://bob.strony.uw.edu.pl/rejestracja-na-warsztaty-wlaboratorium-komputerowym-dla-kandydatow-na-ekspertow-komisji-europejskiejoceniajacych-wnioski-w-programie-horyzont-2020/
• planowane: szkolenie z akcji COST, 12 grudnia 2018, SGGW
• studia podyplomowe: „Od pomysłu do audytu: przygotowanie, realizacja i
rozliczenie projektuz obszaru „life sciences” z uwzględnieniem różnych źródeł
finansowania, https://www.projektylifesciences.pl/

Mgr Małgorzata Ciborowska
specjalista
p.o. kierownika Sekcji Międzynarodowych
Projektów Badawczych
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. +48 22 593 18 40
email: edyta_seliga@sggw.pl
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FUNDUSZ
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NAJWAŻNIEJSZE INFORMACJE
• Nabór: wakacje
• Akceptacja: Promotora, Kierownika Katedry Dziekana
• Zgoda instytucji goszczącej
• Dwie grupy beneficjentów: doktoranci i ‚habilitanci’
• Stypendium:
Doktoranci: 6300zł brutto/miesiąc
Habilitanci: 7600zł brutto/ miesiąc
Ryczałt na dojazd: Europa: 1900zł, państwa pozaeuropejskie: 3800zł
• Realizacja wyjazdu następuje w danym roku akademickim (do 30
września)
• Czas trwania stypendium

REGULAMIN
http://www.sggw.pl/wspolpracamiedzynarodowa_/informacje-dlapracownikow/wyjazdy/wlasnyfundusz-stypendialny

DOKUMENTY
• Wniosek do JM Rektora, wg załączonego wzoru,
• Plan badań, które kandydat zamierza zrealizować za granicą, zaakceptowany przez Dziekana
Wydziału, Kierownika Katedry i w przypadku doktorantów promotora,

• Zgodę instytucji przyjmującej (w języku angielskim),
• Informacje o dorobku naukowym, w tym m.in.: wykształcenie, przebieg pracy naukowej w
kraju i za granicą, staże naukowe, nagrody, dodatkowa działalność naukowa (członkostwo w
towarzystwach i organizacjach naukowych) – o objętości nie większej niż 5 stron;

• Wykaz publikacji obejmujący do 10 najważniejszych prac opublikowanych w okresie ostatnich
5 lat przed zgłoszeniem wniosku,
• Doktoranci: opinię promotora, z poparciem Dziekana, kierownika studium doktoranckiego i
samorządu doktorantów. Habilitanci: opinię bezpośredniego przełożonego z akceptacją
Dziekana,
• Potwierdzenie otwarcia przewodu doktorskiego (tylko doktoranci).

DECYZJA I WYJAZD
• Decyzja: połowa października
• Realizacja od momentu złożenia Wniosku wyjazdowego:

KONTAKT

katarzyna_kowalska@sggw.pl
tel.: 22 59 313 13

Program im. prof. Wilhelminy Iwanowskiej

Program im. prof. Wilhelminy Iwanowskiej
• doktoranci, reprezentujący wszystkie dziedziny
nauki

• nie wprowadza ograniczeń co do krajów, w
których zlokalizowane są ośrodki goszczące
stypendystę

• w wyjeździe mogą doktorantom towarzyszyć
małżonkowie oraz dzieci czy – w przypadku osób
niepełnosprawnych – także ich opiekunowie

• wyjazdy mogą trwać od 6 do 12 miesięcy

Do kogo skierowany jest program?
O przyznanie stypendium mogą starać się osoby przygotowujące
rozprawę doktorską, które są:

•
•

doktorantami
w chwili składania wniosku zatrudnione są na podstawie umowy
o pracę w polskich uczelniach lub jednostkach naukowych i mają
otwarty przewód doktorski
• realizują program „Doktorat wdrożeniowy”
oraz:
posiadające co najmniej dwie obcojęzyczne publikacje w
punktowanych czasopismach z wykazu MNiSW, opublikowane w
ciągu ostatnich trzech lat przed dniem złożenia wniosku.

W ramach Programu uprawnione są
wyjazdy, których celem jest:
•
•
•
•
•
•

odbycie części studiów doktoranckich
zrealizowanie części programu „Doktorat wdrożeniowy”
prowadzenie badań naukowych powiązanych z realizacją pracy
doktorskiej

pozyskanie materiałów do pracy doktorskiej lub publikacji
naukowej
prowadzenie w ośrodku goszczącym zajęć dydaktycznych jako
uzupełnienie powyższych celów
inne formy aktywności naukowej lub akademickiej powiązane
z realizacją pracy doktorskiej jako uzupełnienie powyższych
celów

Wysokość stypendium:
•

9 000 zł/msc (kraje OECD) lub 6 000 zł/msc (pozostałe kraje)

kwota stypendium może być podwyższona, jeśli w wyjeździe
uczestniczy małżonek Beneficjenta (o 2 000 zł/msc) oraz jego
niepełnoletnie dzieci (0 1000 zł/msc)

•

jednorazowy dodatek mobilnościowy (7 000 zł – kraje europejskie;
12 000 zł – kraje pozaeuropejskie)

kwota dodatku mobilnościowego może być podwyższona, jeśli w
wyjeździe uczestniczy małżonek Beneficjenta oraz jego niepełnoletnie
dzieci (o 2 000 zł – kraje europejskie; o 5 000 zł – kraje pozaeuropejskie)

•

beneficjenci mogą wnioskować (przy składaniu raportu końcowego) o
dodatkową kwotę stypendium do 5 000 zł na upowszechnienie
rezultatów projektu, przedstawiając uzasadnienie wniosku.

Harmonogram naboru:

Wnioski należy składać za pośrednictwem
systemu teleinformatycznego NAWA:
https://programs.nawa.gov.pl/login w okresie od
9 października do 18 grudnia 2018 roku do godz.
15.00 czasu środkowoeuropejskiego zimowego.

Szczegółowe informacje dla
wnioskodawców:
• Piotr Serafin
Pion Programów dla Naukowców
e-mail: piotr.serafin@nawa.gov.pl
tel.: 22 390 35 46

• https://nawa.gov.pl/naukowcy/program-im-iwanowskiej

PROGRAM PROM

MIĘDZYNARODOWA WYMIANA STYPENDIALNA
DOKTORANTÓW I KADRY AKADEMICKIEJ

BIURO WSPÓŁPRACY MIĘDZYNARODOWEJ

ZAŁOŻENIA PROJEKTU
OKRES TRWANIA PROJEKTU

1 PAŹDZIERNIK 2018 – 30 WRZEŚNIA 2019

UCZESTNICY

DOKTORANCI
KADRA AKADMEMICKA (< 40 R.Ż.)

LICZBA MIEJSC w tym:

50

WYJEŻDŻAJĄCY

30
24 DOKTORANCI
6 KADRA AKADEMICKA

PRZYJEŻDŻAJĄCY

20

WYMIANA STYPENDIALNA

krótkie formy kształcenia
[staże]
udział w konferencji zagranicznej
[w tym sesja posterowa, flash talk]

udział w szkole letniej/zimowej

UPRAWNIONE KOSZTY
RYCZAŁT

koszty podróży, ubezpieczenia, opłat wizowych

KOSZTY
RZECZYWISTE

koszty opłat konferencyjnych, szkoły letniej/zimowej

koszty utrzymania

NABÓR
OKRES NABORU

26 LISTPAD – 18 GRUDNIA 2018

WYMAGANE DOKUMENTY

FORMULARZ APLIKACYJNY
[informacja o dorobku, wykształceniu, wykaz
najważniejszych publikacji]
POTWIERDZENIE STATUSU DOKTORANTA /
POTWIERDZENIE ZATRUDNIENIA
POTWIERDZENIE Z INSTYTUCJI PRZYJMUJĄCEJ /
POTWIERDZENIE REJESTRACJI NA KONFERENCJĘ /
POTWIERDZENIE REJESTRACJI NA SZKOŁĘ
LETNIĄ/ZIMOWĄ
PLAN BADAŃ
[doktoranci - Dziekan, Kierownik studium, Promotor /
kadra - Dziekan, Kierownik Katedry]
PROGRAM KONFERENCJI /
PROGRAM SZKOŁY LETNIEJ / ZIMOWEJ
OPINIA
[doktoranci - Promotor + Kierownik studium, Dziekan /
kadra - bezpośredni przełożony + Dziekan]

PRZED WYJAZDEM
DOKUMENTY

WNIOSEK WYJAZDOWY
UMOWA
OŚWIADCZENIE
BILETY LOTNICZE

ROZLICZENIE
DOKUMENTY

POTWIERDZENIE POBYTU I NABYTYCH
KOMPETENCJI [CERTYFIKAT]
ANKIETA EWALUACYJNA
FORMULARZ DO KALKULACJI KOSZTÓW
MINIMALNY ZAKRES DANYCH OSOBOWYCH

UWAGI
1

SGGW przenosi na NAWA autorskie prawa majątkowe do każdego powstałego w
związku z realizacją PROM utworu [np. prezentacje i materiały przygotowane na
wydarzenie bądź będące bezpośrednim rezultatem udziału w wydarzeniu
finansowanego w ramach PROM]

2

SGGW oraz doktoranci i kadra są zobowiązani do oznaczenia wszystkich
przygotowanych utworów, materiałów i dokumentów powstałych w ramach lub w
związku z PROM, które podawane są do wiadomości publicznej lub
przeznaczone dla grupy docelowej poprzez umieszczenie na nich łącznie, w
widocznym miejscu:
1) logotypu NAWA,
2) znakiem Funduszy Europejskich,
3) znakiem Unii Europejskiej z nazwą Europejski Fundusz Społeczny,
4) w produktach audio informacja o finansowaniu przez NAWA musi zostać
odczytana w trakcie trwania nagrania

3

Zasada równości i niedyskryminacji, Zasada równości szans kobiet i mężczyzn

KONTAKT
Biuro Współpracy Międzynarodowej

Bud. 8, Pokój 20

Koordynatorzy

Ewelina Belkiewicz, Małgorzata Szczęsna

E-mail

prom@sggw.pl

ERASMUS+

STUDIA WYMIENNE i STAŻE W RAMACH
PROGRAMU ERASMUS+

ERASMUS+

Kontakt

Biuro Współpracy Międzynarodowej
ul. Nowoursynowska 166 (stary kampus),
bud. 8, pok.14
Godziny przyjęć studentów:
pon.-czw. 10.00-12.00 i 13.00-15.00

Joanna Żach
tel. 59 310 51
joanna_zach@sggw.pl
erasmus@sggw.pl

Zasady wyjazdów
ERASMUS+ UE

Wyjazdy na studia i praktyki

Możliwość wielokrotnych wyjazdów na studia i praktyki:
- max 12 miesięcy w obrębie jednego cyklu studiów

Stypendium na wyjazdy do 1 roku (ramach jednego roku
akademickiego)
tylko na pokrycie różnic w kosztach utrzymania

16504

Wymienność okresu studiów na podstawie ustalonego przed
wyjazdem
programu studiów (Learning Agreement).
 Program musi być jak najbardziej zgodny z programem
obowiązującym studenta na SGGW.

Zachowanie praw do stypendiów wypłacanych w gotówce
przyznanych
przez SGGW.

ERASMUS+ UE
STUDIA 2019/20

NABÓR NA STUDIA 16/11/2018 –
06/01/2019
Sprawdzenie oferty wydziałowej na stronie www
Sprawdzenie oferty uczelni pod kątem wymienności

Wyjazdy na semestr lub dwa
w ramach jednego roku
akademickiego

Wysłanie formularza zgłoszeniowego do Koordynatora
Wydziałowego
Egzamin językowy - 26/01/2019 (sobota)
Z egzaminu językowego zwalniają ogólnie uznawalne
Certyfikaty na poziomie B2

ERASMUS+ UE
PRAKTYKI/STAŻE

Dla doktorantów NABÓR CIĄGŁY

Realizacja w firmach , laboratoriach, instytutach ,
uczelniach itp..

Wyjazdy na minimum 2
miesiące

Uczelnie – SGGW nie musi mieć podpisanej umowy
bilateralnej

Przysłanie formularza zgłoszeniowego oraz
akceptacji z firmy/uczelni do BWM

Potwierdzenie znajomości języka obcego

ERASMUS+ UE

Stypendium
Wysokość miesięcznego stypendium na studia/staże w
roku akademickim 2018/2019 dla poszczególnych krajów

400/500 EUR

450/550 EUR

500/600 EUR

Bułgaria, Chorwacja,
Czechy, Estonia,
Litwa, Łotwa,
Rumunia, Słowacja,
Słowenia, Turcja,
Węgry

Austria, Belgia, Cypr,
Francja, Grecja,
Hiszpania, Holandia,
Malta, Niemcy,
Portugalia, Włochy

Dania, Finlandia,
Irlandia,
Lichtenstein,
Luksemburg,
Norwegia, Szwecja,
Wielka Brytania,

ERASMUS+ UE

Wsparcie finansowe dla studentów
z funduszu POWER
Studenci otrzymujący stypendium socjalne w roku
akademickim poprzedzającym wyjazd mają prawo do
ubiegania się o dodatek do podstawowego stypendium
wyjazdowego w przeliczeniu ok 200 Euro na każdy
miesiąc pierwotnie zaakceptowanego pobytu.
Osoby posiadające aktualne orzeczenie o
niepełnosprawności mogą starać się o zwrot poniesionych
za granicą kosztów związanych z niepełnosprawnością na
podstawie udokumentowanych dowodów finansowych
(po wcześniejszym złożeniu wniosku do Narodowej
Agencji).

ERASMUS+
Wysokość miesięcznego stypendium POWER na studia
i staże w roku akademickim 2018/2019 w podziale na
studenci socjalni i niepełnosprawni

Stawki wyrażone są w złotówkach

3019 PLN/
2156 PLN
Bułgaria, Chorwacja,
Czechy, Estonia,
Litwa, Łotwa,
Rumunia, Słowacja,
Słowenia, Turcja,
Węgry

2803 PLN/
1940 PLN

2587 PLN/
1725/PLN

Austria, Belgia, Cypr,
Francja, Grecja,
Hiszpania, Holandia,
Malta, Niemcy,
Portugalia, Włochy

Dania, Finlandia,
Irlandia,
Lichtenstein,
Luksemburg,
Norwegia, Szwecja,
Wielka Brytania,

ERASMUS+ UE

Stypendium
Stypendium gwarantowane jest na cały okres wymiany i
kalkulowane co do 1 dnia pobytu.
80% kwoty za pierwszy semestr/okres wypłacane jest
przed wyjazdem

w przypadku pobytów całorocznych, po dostarczeniu
ocen za pierwszy semestr wypłacamy 80% przynależnego
stypendium na drugi semestr.
po powrocie i rozliczeniu wyjazdu wypłacamy transzę
końcową

finalna wysokość stypendium jest określana na
podstawie faktycznego okresu studiów w uczelni
partnerskiej, na podstawie dostarczone potwierdzenia
pobytu, z zachowaniem elastyczności do 5 dni i
minimalnych okresów mobilności
stypendium nie może być wyższe niż założone w
pierwotnej umowie

ERASMUS+ UE

Podróż

Kraje

Maksymalna
kwota w PLN

Azory

1500

Turcja , Islandia

1300

Bułgaria, Chorwacja, Cypr, Finlandia,
Francja, Grecja, Hiszpania, Irlandia,
Macedonia, Malta, Portugalia, Rumunia,
Słowenia, Wyspy Kanaryjskie

900

Pozostałe

600

WARSAW UNIVERSITY OF LIFE SCIENCES – SGGW
International Relations Office

Dziękujemy

