Jak z sukcesem przygotować
wniosek o grant?
Prowadząca: dr Agnieszka Budzyńska
Warszawa, 22 marca 2019

PROGRAM SZKOLENIA
9:30-10:00

Rejestracja uczestników i poranna kawa
Blok I
CO KONIECZNIE TRZEBA WIEDZIEĆ PRZED PRZYSTĄPIENIEM DO PRACY NAD
WNIOSKIEM?

10:00-11:30

•
•

Dlaczego warto planować badania i po co składać wnioski, kiedy i jak należy to
robić?
Jak znaleźć grant dla siebie? Różnorodne konkursy a rozwój naukowca.

WARSZTAT: Kto i jak może nam pomóc w przygotowaniu wniosków grantowych?
11:30-11:45

przerwa kawowa
Blok II
TWORZENIE WNIOSKU
•
•

11:45-13:15

W jaki sposób sformułować wniosek: analiza wymogów NCN
Jak “sprzedać” swój pomysł: przykłady sprawdzonych technik. Szczegółowy
opis wniosku: jak opisać cel, znaczenie projektu, plan pracy i metodologię.

WARSZTAT: Jak przekonywająco napisać wniosek?
13:15-13:45

lunch
Blok III
PROCES OCENY WNIOSKU
•

13:45-15:15
•

Wniosek z perspektywy recenzenta: dobór argumentów i informacji, jakie
pytania zadaje sobie recenzent czytając i oceniając nasz wniosek o
dofinansowanie?
Kto, jak i kiedy w NCN ocenia streszczenie, skrócony opis i szczegółowy opis.
Jak je napisać, aby zostały pozytywnie ocenione? Przykłady i analiza recenzji z
rzeczywistych wniosków.

WARSZTAT: Co przekonuje recenzentów do przyznania finansowania?
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15:15-15:30

przerwa kawowa
Blok IV
KWESTIE FORMALNE PRZY PISANIU GRANTU
•
•

15:30-17:00
•

Kosztorys: Jak wyliczyć koszty wynagrodzenia, aparatury i inne koszty
bezpośrednie – które koszty zaliczamy do bezpośrednich?
Wypełnianie wniosku w OSF i koordynowanie procesu powstawania wniosku:
przykłady sprawdzonych technik.
Dorobek: jak najkorzystniej opisać i udokumentować dorobek kierownika
projektu?

WARSZTAT: Dlaczego jesteś najlepszą osobą do wykonania tych badań? Dlaczego
instytucja powinna przyznać finansowanie właśnie Tobie? Dlaczego będziesz
dobrym kierownikiem?
17:00-17:10

Odebranie certyfikatów uczestnictwa w szkoleniu

Informacje o prowadzących
Dr Agnieszka Budzyńska
Doktor nauk biologicznych. Brała udział w siedmiu projektach badawczych finansowanych z różnych źródeł,
m. in. ze środków Komisji Europejskiej w ramach 7 Programu Ramowego. Uzyskała finansowanie stażu
naukowego z funduszy European Cooperation in Science and Technology (COST). Obecnie działa
w Europejskim projekcie European Multi-Lake Survey, również w ramach COST. Z dużą przyjemnością
zajmuje się upowszechnianiem nauki, zarówno wśród najmłodszych jak i najstarszych.

Dr Victoria Kamasa
Pracuje na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, gdzie współorganizuje naukowe spotkania
doktorów i doktorantów REMAT+ oraz grupę dyskusyjną na Facebooku. Prowadzi zajęcia z metodologii
badań naukowych na różnych wydziałach. Doświadczenie i wiedza, którym podzieli się z Państwem
na szkoleniu, zdobyła podczas przygotowań kilkunastu wniosków o dofinansowanie badań naukowych
w konkursach NCN (PRELUDIUM, FUGA, SONATA, OPUS, MAESTRO, SYMFONIA), NPRH, FNP oraz POKL
i POIG. Autorka poradników dotyczących przygotowywania wniosków grantowych, np. w Forum
Akademickim.
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