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ZARZĄDZANIE PROJEKTAMI BADAWCZYMI (03.12.2020)

Celem zajęć jest wzmocnienie umiejętności uczestników z zakresu planowania i realizacji badań ze
szczególnym uwzględnieniem aspektów umiędzynarodowienia, mobilności oraz tworzenia atrakcyjnych
miejsc pracy dla pracowników naukowych.
Szkolenie skierowane jest do doktorantów i młodych naukowców chcących rozwijać się w zakresie
zarządzania projektami badawczymi
Termin: 03.12.2020 godz. 10:00-14:00
Korzyści dla uczestników: naukowcy uporządkują swoją wiedzę na temat podstawowych metod
planowania i prowadzenia badań naukowych, ze szczególnym uwzględnieniem zasad procesowego
zarządzania projektem naukowym. Ponadto poznają sprawdzone w ośrodkach polskich i zagranicznych
sposoby systemowego wspierania naukowców w pozyskiwaniu środków grantowych, rozwijania
mobilności oraz tworzenia atrakcyjnych miejsc pracy dla badaczy z Polski i zagranicy. Po ukończeniu
webinarium będą mogli opracować wspólną lub indywidualną strategię rozwijania i finansowania
działań projektowych.
Opis zajęć: w ciągu ostatnich 20 lat wymagania stawiane naukowcom w zakresie planowania i
realizacji badań, a także upowszechniania osiąganych rezultatów, uległy przeobrażeniu.
Konsekwentnie rosną oczekiwania zarówno ośrodków badawczych, jak i doktorantów, studentów oraz
innych beneficjentów działań naukowych, dotyczące komunikacji i współpracy badaczy z tzw.
otoczeniem społeczno-gospodarczym Uczelni. Dla pozyskania środków grantowych i efektywnego
realizowania przedsięwzięć o charakterze zarówno czysto badawczym, jak i biznesowym, coraz
ważniejsze staje się odpowiednie dobranie metod zarządczych i badawczych, członków zespołu oraz
partnerów instytucjonalnych w kraju i za granicą. Obok stosowanych dotąd, „klasycznych" metod
zarządzania projektami opartych na zestawie równolegle prowadzonych procesów pojawiły się nowe
metodyki zwane zwinnymi, bazujące na szybkich i regularnych przyrostach wskaźników. Jaką metodę
zarządczą wybrać? Jak planować, by z sukcesem zrealizować projekt? Z których narzędzi skorzystać?
Na te oraz inne pytania odpowiemy na webinarium.
Prowadząca: dr Justyna Małkuch-Świtalska – researcher developer, certyfikowany coach, Associate
Trainer brytyjskiej organizacji trenerów akademickich Vitae (The CRAC, Cambridge), juror konkursu
Three Minute Thesis® (2019 i 2020). Autorka książki: „Projekty naukowe. Zarządzanie w praktyce"
(Wydawnictwo Naukowe PWN, 2020). Członek zespołu badawczego Université de Lorraine,
wykładowca Université de Reims Champagne-Ardenne we Francji (2011-2017). Jako ekspert Komisji
Europejskiej (H2020-MSCA-SwafS-COFUND) specjalizuje się w projektowaniu i ewaluacji
międzynarodowych programów szkoleniowych dla naukowców, analizuje też kompetencje oraz
sytuację zawodową badaczy w Polsce i na świecie. Menedżer nauki z trzynastoletnim doświadczeniem,
aktywnie uczestniczy w działaniach m. in. Klastra LifeScience Kraków i Wydawnictwa PWN
Rekrutacja i szczegółowe informacje:
http://rpkbialystok.pb.edu.pl/aktualnosci/119-szkolenia/szkolenia-aktualne/1370-zarzadzanieprojektami-badawczymi-webinar

