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UWAGA ZMIANA TERMINU!!!
Narodowe Centrum Nauki zmieniło termin szkolenia na 30-31 stycznia 2017 r.
Dział Nauki Politechniki Koszalińskiej serdecznie zaprasza na bezpłatne szkolenie,
dotyczące możliwości pozyskania środków finansowych na realizację projektów
badawczych w Narodowym Centrum Nauki
Szkolenie przeznaczone jest dla wszystkich zainteresowanych aplikowaniem o środki w
konkursach Narodowego Centrum Nauki jak również dla naukowców realizujących projekty. Zapraszamy
także wszystkich pracowników zaangażowanych w obsługę administracyjną projektów badawczych,
staży i stypendiów finansowanych przez NCN.
Dwudniowe szkolenie połączone z warsztatem, poprowadzą pracownicy NCN bezpośrednio
zaangażowani w proces obsługi projektów badawczych oraz kontakt z pracownikami jednostek
naukowych. Integralną częścią warsztatów dla naukowców jest samodzielna praca nad elementami
wniosku o finansowanie. Spotkanie będzie również okazją do zadawania pytań i omówienia nurtujących
problemów
Celem szkolenia jest:
omówienie zagadnień dotyczących przygotowania wniosków w tym :
zasady pisania wniosków o finansowanie projektów badawczych,
cykl życia wniosku: od pomysłu do podpisania umowy o dofinansowanie,
przygotowywanie części merytorycznej wniosku,
projektowanie kosztorysów,
zasady oceny wniosków w systemie peer review,
analizę dokumentów konkursowych i wymagań formalnych.
prezentacja zagadnień związanych z realizacją projektu badawczego od podpisania umowy o
realizację projektu do zakończenia jego realizacji, w tym procedur aneksowania umów,
raportowania okresowego, raportów końcowych, rozliczenia i zamknięcia projektu badawczego,
przedstawienie procesu kontroli realizacji projektu w jednostce,
pogłębiona analiza zagadnień i problemów zgłoszonych przez uczestników warsztatów.

Szkolenie odbędzie się w dniach 30-31 stycznia 2017 r. w siedzibie Politechniki Koszalińskiej, przy ul.
Śniadeckich 2 - sala 503 i 501 bud. A (ramowy program szkolenia w załączeniu).
REJESTRACJA - Zapisów można dokonywać do dnia 13 stycznia 2017 r., poprzez złożenie w Dziale Nauki
wypełnionego formularza zgłoszenia (do pobrania http://tu.koszalin.pl/art/161 ).
Liczba miejsc ograniczona.

W razie pytań i wątpliwości zapraszamy do kontaktu z Działem Nauki. Szczegółowych informacji
udziela Pani Ludmiła Kawczyńska tel. 34-78-627, ludmila.kawczynska@tu.koszalin.pl
Spotkanie jest niepowtarzalną okazją do uzyskania informacji bezpośrednio od pracowników
Narodowego Centrum Nauki.
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