
Szanowni Państwo,  

serdecznie zapraszamy na spotkanie z prof. Januszem Bujnickim dotyczące 

praktycznych umiejętności aplikowania o granty.  

Spotkanie odbędzie się 3 marca (poniedziałek) o godz. 12:00 

na Wydziale Humanistycznym (ul. Krakowska 71-79)  

w sali Rady Wydziału (197) 

zaproszeni są wszyscy naukowcy ze Szczecina, niezależnie od dyscypliny 

naukowej, wieku, stopnia czy tytułu naukowego. 

 

Spotkanie to rozpoczyna akcję wspierania naukowców (niezależnie od reprezentowanej 

dyscypliny) w przygotowywaniu wniosków grantowych o finansowanie projektów 

badawczych.  

 

Akcja skierowana jest przede wszystkim do naukowców z niewielkim doświadczeniem w 

aplikowaniu o granty i zdobywaniu funduszy na badania, zwłaszcza (choć nie wyłącznie) do 

osób, które już złożyły wniosek grantowy na realizację swoich pomysłów badawczych w 

Polsce np. do Narodowego Centrum Nauki, ale ich projekt został skrytykowany i nie otrzymał 

finansowania, głównie ze względu na brak „kunsztu grantopisarskiego” autorów.  

 

Spotkanie 3 marca będzie pierwszym etapem programu i okazją aby opowiedzieć o tym, jakie 

są najważniejsze zasady oceny wniosków grantowych i w jaki sposób należy je 

przygotowywać, żeby ta ocena była możliwie najwyższa. Organizatorzy pragną też zebrać 

komentarze od potencjalnych uczestników, żeby móc dostosować kolejne etapy do ich 

potrzeb. Na ten etap programu zaproszeni są WSZYSCY zainteresowani skutecznym 

aplikowaniem o granty.  

 

W maju br. zorganizowane będą warsztaty/konsultacje w Międzynarodowym Instytucie 

Biologii Molekularnej i Komórkowej w Warszawie. Podczas konsultacji z ekspertami 

uczestnicy będą mieli możliwość osobiście omówić swoje projekty (i otrzymane recenzje). 

Ten etap zostanie zorganizowany tak, żeby z ewentualnymi poprawkami zdążyć przed 

terminem składania wniosków OPUS/PRELUDIUM/SONATA 17 czerwca 2014 w NCN 

[www.ncn.gov.pl/finansowanie-nauki/konkursy/harmonogram].  

 

Po ogłoszeniu wyników ww. konkursów, na początku 2015 r. zorganizowana będzie kolejna 

runda konsultacji. Chociaż mamy nadzieję, że znaczącej części uczestników uda się otrzymać 

pozytywną decyzję o finansowaniu ich projektów wypracowanych w ramach warsztatów, 

byłoby nierealistyczne zakładać, że uda się to wszystkim. Ci, którzy będą chcieli omówić 

nowe recenzje (jak również nowi zainteresowani), będą mieli ponownie szansę spotkania z 

ekspertami. 

 
więcej szczegółów: na stronie: iimcb.genesilico.pl/werwa.html lub poprzez kontakt mailowy: 

granty@genesilico.pl (najlepiej z dopiskiem w tytule „Akcja Więcej Dobrej Nauki”).  

 
Pomysłodawcą i organizatorem akcji jest:  

 

Prof. dr hab. Janusz M. Bujnicki 

Międzynarodowy Instytut Biologii Molekularnej i Komórkowej w Warszawie 

oraz Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu 

członek Akademii Młodych Uczonych PAN i aktywista ruchu społecznego Obywatele Nauki 
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