Program

WIOSENNY ZJAZD
STYPENDYSTÓW FNP

24 – 27 MAJA 2012 R.

Kraków
Ośrodek Uniwersytetu Jagiellońskiego
w Przegorzałach
(PROGRAM UAKTUALNIONY 9 MAJA 2012)

Serdecznie zapraszam do udziału w kolejnym Zjeździe
Stypendystów Fundacji na rzecz Nauki Polskiej, który tym razem
odbędzie się w Ośrodku Konferencyjnym Uniwersytetu
Jagiellońskiego w Przegorzałach, niedaleko Krakowa,
w dniach 2427 maja.

Zjazd Wiosenny 2012

Będzie to spotkanie szczególne – w związku z rozszerzeniem
naszego Klubu, w spotkaniu uczestniczyć będą nie tylko
beneficjenci programów Kolumb, Focus, Homing/Homing Plus,
Team, Welcome, ale również programu Mistrz.
W czasie tego Zjazdu proponujemy dwa wydarzenia specjalne.
Po pierwsze – szkolenie dotyczące zarządzania projektami
badawczymi. Szkolenie prowadzone będzie przez zagranicznych
profesjonalistów działających na potrzeby Welcome Trust, NIH
i innych wiodących instytucji. Po drugie – korzystając z okazji
Zjazdu w Krakowie – organizowana jest sesja panelowa oraz
sesja interaktywnych spotkań z przedstawicielami Dyrekcji i
Rady Narodowego Centrum Nauki.
Emocji dostarczy nam, jak co roku, finał Konkursu o Nagrodę
im. Artura Rojszczaka – Nagrody przyznawanej przez nasz Klub
młodym doktorom przekraczającym ramy wąskich specjalizacji
naukowych.
Zjazd to czas na spotkanie przyjaciół a także nawiązanie nowych
znajomości oraz współpracy naukowej. Warte podkreślenia jest,
że stypendyści FNP zawierają coraz więcej wspólnych projektów
badawczych, z których wiele inicjowanych jest podczas naszych
klubowych spotkań.
Przegorzały to miejsce szczególne. Ponadto skorzystamy
z możliwości zobaczenia 'od kulis‘ unikalnej kolekcji Collegium
Maius  Muzeum Uniwersytetu Jagiellońskiego.
Warto dodać, że większość kosztów związanych z organizacją
tegorocznego spotkania pokrywana będzie z projektu Skills FNP
współfinansowanego w ramach Europejskiego Funduszu
Społecznego.
Już teraz czekamy na zgłoszenia udziału w spotkaniu.
Do zobaczenia w Przegorzałach!
w imieniu organizatorów spotkania,
Zarządu Klubu oraz Zespołu Projektu Skills

Artur Czupryn
Prezes Klubu Stypendystów FNP

Termin rejestracji upływa 13 kwietnia 2012 r.

(z uwagi na konieczność zachowania terminów wymaganych dla
przetargów z wykorzystaniem funduszy unijnych)
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Zgłoszenia udziału w szkoleniu i spotkaniu przyjmowane będą
do 13 kwietnia br. do godz. 10:00 przez formularz dostępny poprzez
poniższy link (przesłany także w mailu informacyjnym):
https://docs.google.com/spreadsheet/viewform?formkey=dFp1U19Qd0N2ZktQM
1FYejdVeEVyR1E6MA
W przypadku pytań dotyczących ankiety prosimy o kontakt:
Sebastian Szybka, email: sebastian.szybka@gmail.com
W przypadku pytań dotyczących organizacji spotkania prosimy o kontakt:
Adam Rycerz, email: rycerz@th.if.uj.edu.pl
Zapowiedz

Program Zjazdu
(wersja uaktualniona 9 maja 2012 r.)

Czwartek, 24 maja 2012 r.
15.00‐18.30

Przyjazd i rejestracja uczestników

18.30‐19:30

Kolacja

od 20.00

Nieformalne spotkanie stypendystów
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Piątek, 25 maja 2012
8.00‐9.00

Śniadanie

9.00‐17.30

Cz. I szkolenia „Zarządzanie projektami badawczymi”

(obiad przewidziany jest między 13.00‐14.00 oraz przerwy na kawę
w sesji porannej i popołudniowej)
Wprowadzenie do zaawansowanych
zagadnień z zarządzania projektami naukowymi, w tym m.in. zaoferowanie przeglądu
najlepszych metodologii i technik w tym
zakresie.
Kurs będzie prowadzony w języku
angielskim przez profesjonalnych trenerów
zagranicznych.
PROJECT MANAGEMENT
Learn how basic project management
tools can help you to become better organized
and more in control at work
Includes:
 Project planning techniques
 Problem solving techniques
 Risk management
 Budget management
 Stakeholder management
 Project team management
Example exercises:
 Work breakdown structure
(planning a research project)
 Scenario problem solving

17.30‐18.30

Kolacja

18.30‐21:00

Finał Nagrody im. Artura Rojszczaka
(szczegółowe informacje na następnej stronie)
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Finał Nagrody im. Artura Rojszczaka
Historia Klubu Stypendystów FNP
naznaczona jest bolesnym zdarzeniem ‐
tragiczną śmiercią dr Artura Rojszczaka,
założyciela i animatora Klubu. Dla uczczenia
Klub ustanowił nagrodę Jego imienia,
przyznawaną corocznie młodym doktorom
wyróżniającym się oprócz dobrego dorobku
badawczego także osobowością, huma‐
nizmem, pasją naukową.

4’’ (ex aequo). Dr Kamila Sobaś z Wydziału
Nauki o Żywności Uniwersytetu Warmińsko‐
Mazurskiego, wyróżniona za promowanie
racjonalnego żywienia wśród dzieci.

Konkurs o Nagrodę im. Artura Rojszczaka
zdobywa coraz większą popularność. W tym
roku zgłoszono jedenastu kandydatów, którzy
zostali ocenieni przez 45 członków Klubu.
Nominacje do finałowego etapu konkursu
otrzymali (wg rankingu):

Finałowy etap konkursu o Nagrodę im.
Artura jest jednym z głównych wydarzeń
corocznego spotkania Klubu Stypendystów
FNP. Zgodnie z tradycja nominowani
kandydaci przedstawią krótkie wystąpienia
prezentujące zarówno ich zainteresowania
naukowe jak i działania o charakterze
społecznym, po czym nastąpi publiczna
dyskusja, a potem, w zamkniętej części
spotkania, Klub wyłoni laureata. Serdecznie
zapraszamy
do
wzięcia
udziału
w tym wydarzeniu.

1. Dr Wojciech Solecki z Yale University oraz
z Instytutu Farmakologii Polskiej Akademii
Nauk, wyróżniony za świadczenie nieodpłat‐
nej psychoterapii dla dzieci i młodzieży oraz
ich rodzin w Krakowie.
2. Dr Tomasz Gackowski z Instytut
Dziennikarstwa Uniwersytetu Warszawskiego,
wyróżniony za odwagę w badaniu zagadnień
zaniedbanych i wykorzystanie wiedzy w służ‐
bie dla drugiego człowieka.
3. Dr Ryszard Praszkier z Instytut Studiów
Społecznych Uniwersytetu Warszawskiego,
wyróżniony za łączenie nauki z działaniami na
rzecz mobilizacji społeczności lokalnych
w sytuacjach problemowych.
4’ (ex aequo). Dr Krzysztof Mazur z Biura
Rektora
Uniwersytetu
Jagiellońskiego,
wyróżniony za wspieranie kultury pamięci
poprzez nowoczesne metody edukacyjne
promujące pozytywne wartości i wzorce

Zatem w finale konkursu, w losowej
kolejności wystąpią: Wojciech Solecki, Tomasz
Gackowski, Ryszard Praszkier, Krzysztof Mazur
i Kamila Sobaś.

Pragniemy
podziękować
wszystkim,
którzy aktywnie włączyli się do programu
Nagrody poprzez zgłoszenie kandydatów.
Warto zaznaczyć, iż dwoje z finalistów zostało
nominowanych do Nagrody przez osoby,
które w związku z tym przedsięwzięciem
wstąpiły do Klubu. Serdecznie witamy!
Dziękujemy też wszystkim głosującym,
których liczba była w tym roku rekordowo
wysoka.
Nagroda im. Artura Rojszczaka (5000 zł
netto) pokrywana jest w połowie ze składek
członków Klubu, w drugiej zaś z dotacji z FNP.
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Sobota, 26 maja 2012
8.00‐9.00:

Śniadanie

9:00‐12:00
Cz. II szkolenia „Zarządzanie
projektami badawczymi”
12:00‐12:15

Przerwa

12.15‐13.00 Spotkanie Klubu - walne
zebranie (przyjęcie nowych członków)
13.00‐14.00

Obiad

14.00‐18.00 Finansowanie badań
naukowych i rozwój kariery naukowej
w Polsce ‐ dyskusja z przedstawicielami NCN.
Zaproszenie do udziału w sesji przyjęli:
Prof. Andrzej Jajszczyk i Prof. Michał
Karoński oraz koordynatorzy dyscyplin.
Wstępny przebieg dyskusji:
14:00‐14:45 Dyskusja panelowa członków
Klubu w podziale na dyscypliny: 1) Nauki
Humanistyczne, Społeczne i o Sztuce,
2) Nauki Ścisłe i Techniczne, 3) Nauki o Życiu.
14:45‐15:00 Przerwa kawowa
15:00‐17:00 Dyskusja panelowa
z zaproszonymi gośćmi
17:00‐17:15 Przerwa kawowa
17:15‐18:00 Podsumowanie dyskusji
18:30‐19:30

Kolacja

19:30‐21.00 “Koktajl Naukowy Klubu”
pod tytułem:
W czym miał rację a w czym się mylił
Stanisław Lem?
Dyskusję zainicjują mini‐wykłady:
Prof. Jerzego Vetulaniego “O panowaniu nad
psychiką człowieka” oraz Prof. Krzysztofa
Fiałkowskiego “O panowaniu nad materią”.

Od 21.00 Spotkanie przy grillu
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Tematyka dyskusji panelowej
z przedstawicielami NCN:
 długoterminowe i strategiczne plany
finansowania nauki
 koncepcje redystrybucji środków
finansowych na poszczególne
dziedziny nauki
 metodologia ewaluacji projektów
badawczych
 standardy recenzenckie
 procedury odwoławcze
 metody ochrony przed
"zawodowymi grantobiorcami"
 granty na współpracę
międzynarodową
 narzuty uczelni
 oraz inne zagadnienia wypracowane
podczas dyskusji w podziale na
panele tematyczne
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Niedziela, 27 maja 2012
9.00‐10.00

Śniadanie

10.00 zorganizowany przejazd do centrum
Krakowa dla uczestników wycieczki
11.00‐13.00 Zwiedzanie Muzeum UJ
(wycieczka specjalna)
13.00‐14.00 Obiad
14.00 Wyjazd uczestników

Collegium Maius: perła w koronie
polskich Uniwersytetów

Sobieskiego, Andrzeja Frycza Modrzewskiego,
Karola Wojtyły (Jana Pawła II) i wielu innych.
Collegium Maius – to przestrzeń poświęcona
pamięci o naszych naukowych poprzednikach i ich
narzędziach badawczych, a także silnych
związkach największych Polaków z UJ: kolekcja
przyrządów astronomicznych z różnych wieków,
wyposażenie laboratorium chemicznego, medale
noblowskie Czesława Miłosza i Wisławy
Szymborskiej, statuetka Oscara Andrzeja Wajdy
i wiele innych cennych eksponatów.
Niedzielna wyprawa z pewnością pozwoli spojrzeć
na Uniwersytet niejako od kulis ‐ także gdy chodzi
o zbiory będące w posiadaniu Muzeum UJ. Mamy
nadzieję, że będzie można doświadczyć
unikalności Akademii jako instytucji naukowo‐
badawczej, dydaktycznej i formacyjnej, jej
żywotności i witalności.

Collegium Maius to najstarszy (późnośredniowieczny)
budynek
Akademii
Krakowskiej,
późniejszego Uniwersytetu Jagiellońskiego. Dziś to
Muzeum Uniwersytetu Jagiellońskiego. Budynek
Collegium jest przykładem unikalnej architektury
ze wspaniałym dziedzińcem i krużgankami.
Znajdują się tu ślady dawnego Uniwersytetu: Aula,
Biblioteka, Stuba Communis, pokoje mieszkalne.
Świadectwo
świetności
Uniwersytetu
Jagiellońskiego widoczne jest za sprawą jego
największych studentów: Mikołaja Kopernika,
Mikołaj Reja, Jana Kochanowskiego, Jana III
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Miejsce
Ośrodek
Uniwersytetu
Jagiellońskiego
w Przegorzałach (Kraków, ul. Jodłowa 13, tel.
(12) 429‐71‐15). Fantastyczne widoki i atmosfera gwarantowane.
Przyjazd
Do Przegorzał dojeżdżają autobusy komunikacji miejskiej (109, 239, 269, 409, spod
stadionu Cracovia, dojazd do stadionu z
dworca PKP ‐ tramwaj 15, autobusy 192, 292).
Zakwaterowanie
Uczestnicy spotkania zostaną zakwaterowani
w budynku Uniwersytetu Jagiellońskiego
sąsiadującym z Zamkiem w Przegorzałach.
Dostępne
są
miejsca
w
pokojach
2‐osobowych, wszystkie pokoje z łazienkami.
W przypadku większej liczby uczestników
zakwaterowanie będzie miało miejsce do
pokoi 3‐osobowych.
Wyżywienie
Zarejestrowanym uczestnikom zapewniamy
pełne wyżywienie w czasie trwania spotkania,
także udział w kolacji przy grillu.
Finansowanie / Opłaty
Większość kosztów związanych z organizacją
spotkania pokrywana jest z projektu SKILLS
współfinansowanego z Programu Operacyj‐
nego Kapitał Ludzki w ramach Europejskiego
Funduszu Społecznego. Pozostała część
wydatków pokrywana jest z funduszy Klubu.
Uczestnicy wnoszą jedynie opłatę wpisową
w wysokości 100 zł, którą prosimy wpłacać do
dnia 17 kwietnia na konto Klubu:
Klub Stypendystów FNP
Bank PEKAO SA
I Oddział w Warszawie
27 1240 1037 1111 0010 0612 4646
ul. Grażyny 11, 02‐548 Warszawa
z dopiskiem:
„Spotkanie maj 2012_imię i nazwisko”
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Zespół organizujący spotkanie
Adam Rycerz
Sebastian T. Kołodziejczyk
Sebastian J. Szybka
Marcin Binkowski
oraz
Zarząd Klubu
Artur Czupryn
Ania Dubiec
Adam Rycerz
Joanna Rutkowska

Zgłoszenia udziału będą
przyjmowane w terminie do:
13 kwietnia 2012 r., godz. 10:00
(link formularza na str. 3)

Zapraszamy do Przegorzał!

WIOSENNY ZJAZD STYPENDYSTÓW FNP

następujących
programów
FNP:
Focus,
Homing/Powroty, Homing Plus, Kolumb, Mistrz,
Team, Idee dla Polski, Welcome.
Klub Stypendystów Zagranicznych FNP
zawiązał się podczas zainicjowanego przez
Fundację spotkania laureatów wszystkich
dotychczasowych edycji konkursu na stypendia
zagraniczne dla młodych doktorów, które
odbyło się w 2000 r. w Jeziorach k. Poznania.
Początkowo miał charakter nieformalnej grupy
skupiającej środowisko młodych, wybijających
się naukowców, którzy odbyli finansowany
przez Fundację podoktorski staż w prestiżowym
ośrodku zagranicznym.
W kwietniu 2003 r. Klub został zarejestrowany
jako stowarzyszenie. Do jego celów należą:
interdyscyplinarna i międzypokoleniowa integracja stypendystów FNP, działania wspierające
naukę i propagujące etos naukowca oraz
nauczyciela, krzewienie dobrej praktyki
naukowej, podnoszenie kwalifikacji, wspieranie
działań promujących naukę, a także wzajemna
pomoc w sytuacjach losowych.
Członkowie Klubu organizują co roku
spotkania, w których, poza stypendystami
i przedstawicielami FNP, biorą udział zaproszeni
goście – naukowcy uznawani za autorytety w
swojej dziedzinie. Spotkania te są okazją do
wzajemnego prezentowania swoich zainteresowań badawczych, dyskusji, nawiązywania
przyjaźni. Inną formą aktywności Klubu jest
rozpoczęty w 2001 r. cykl szkoleń liderów, które
mają za zadanie doskonalenie umiejętności
z zakresu psychologii komunikacji, zarządzania
czy zdobywania funduszy na prace badawcze
oraz rozwijania technik współpracy.
W 2009 roku członkowie Klubu podjęli decyzję
o rozszerzeniu Stowarzyszenia umożliwiając
członkostwo
stypendystom
wszystkich
programów podoktorskich FNP. Obecnie
członkiem Klubu mogą zostać beneficjenci

Więcej informacji o Klubie dostępnych jest na
stronie: www.klub‐fnp.pl

Artur Czupryn
Instytut Biologii
Doświadczalnej
im. M. Nenckiego PAN,
Warszawa

Prezes Klubu
Joanna Rutkowska
Instytut Nauk o
Środowisku, UJ

Członek Zarządu,
opiekun Nagrody
im. Artura Rojszczaka
Anna Dubiec
Muzeum i Instytut
Zoologii, PAN
Warszawa

Vice Prezes i Skarbnik

Adam Rycerz
Instytut Fizyki im.
Mariana
Smoluchowskiego, UJ

Członek Zarządu
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