
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 Centrum Ewaluacji i Analiz Polityk Publicznych UJ przygotowało raport  

nt. kompetencji kandydatów do pracy 

Młodym kandydatom do pracy brakuje dziś przede wszystkim umiejętności związanych z logicznym 

myśleniem, podejmowaniem wyzwań, samodzielnością, zaangażowaniem, komunikatywnością  

i kreatywnością. Pandemia COVID-19 uwydatniła jeszcze potrzebę wyposażenia studentów w żelazny zestaw 

kompetencji przyszłości: połączenie kompetencji miękkich z umiejętnościami cyfrowymi. To najważniejsze 

wnioski z badania „Niedopasowanie kompetencyjne w programach wsparcia studentów i doktorantów” 

przeprowadzonego przez zespół z Uniwersytetu Jagiellońskiego na zlecenie Narodowego Centrum Badań  

i Rozwoju. 

Raport  przygotowało Centrum Ewaluacji i Analiz Polityk Publicznych UJ.  Jest to kontynuacja badania z 2018 

roku pt. „Analiza zapotrzebowania na kompetencje w gospodarce i na rynku pracy”. Tym razem eksperci 

skupili się na zbadaniu programów kształtujących kluczowe kompetencje studentów, w odniesieniu  

do Zintegrowanych Programów Uczelni. 

Pełną treść Raportu znajdziecie Państwo na stronie NCBR 

 

 Biuro NCBR w Brukseli zaprasza na spotkanie z serii „Brussels Talks” 

W ramach organizowanej przez Biuro NCBR w Brukseli/BSP serii spotkań „Brussels Talks”, serdecznie 

zapraszamy na jej kwietniowe wydanie – gościem Ewy Kocińskiej -Lange, Dyrektor Biura NCBR w Brukseli, 

będzie Wolfgang Philipp, Pełniący Obowiązki Dyrektora Unijnego Urzędu ds. gotowości i reagowania  

na wypadek stanu zagrożenia zdrowia (HERA) Komisji Europejskiej. Tematem rozmowy będą m.in.: misja  

i cele HERA, zapobieganie i przygotowanie na kolejne sytuacje kryzysowe dotyczące zdrowia na poziomie 

EU, rola badań i innowacji w zakresie nowych medycznych środków zaradczych, kluczowe zadania HERA  

na 2022 rok oraz źródła finansowania nowej inicjatywy. 

 

Webinar odbędzie się w czwartek, 21.04.2022 r. w godz. 10:00-11:00 na platformie ClickMeeting. 

Wydarzenie w języku angielskim. 

 

Formularz rejestracyjny wydarzenia znajdziecie Państwo na stronie NCBR 

 

 Polska w programie Horyzont 2020 – oficjalne podsumowanie 

Raport „Podsumowanie uczestnictwa Polski w Programie Ramowym Horyzont 2020” zawiera szczegółową 

analizę udziału krajowych podmiotów w programie Horyzont 2020. Dane zostały opatrzone obszernym, 

merytorycznym komentarzem ekspertów KPK. 

W dokumencie można znaleźć informacje dotyczące m.in. pozycji Polski w rankingach całego programu, 

polskie wyniki w ujęciu tematycznym na tle innych państw, analizy dotyczące typów instytucji i wnikliwe 

omówienie udziału polskich jednostek w poszczególnych obszarach H2020. 

 

Więcej informacji oraz pełną treść Raportu znajdziecie Państwo na stronie KPK 

 

https://www.gov.pl/web/ncbr/wiemy-w-jakie-kompetencje-studentow-warto-dzis-inwestowac-raport-z-doswiadczen-ncbr
https://ncbr.clickmeeting.com/477176457/register
https://www.kpk.gov.pl/polska-w-programie-horyzont-2020-oficjalne-podsumowanie


 

 NCN ogłosiło Konkurs OPUS 23  

Dyrektor Narodowego Centrum Nauki ogłasza konkurs OPUS 23 na projekty badawcze, przeznaczony  

dla naukowców na wszystkich etapach kariery naukowej. Czas trwania projektu może wynosić 12, 24, 36 albo 

48 miesięcy. W konkursie OPUS 23 istnieje możliwość ubiegania się o finansowanie projektów badawczych: 

1. z wykorzystaniem przez polskie zespoły badawcze wielkich międzynarodowych urządzeń badawczych; 

2. bez udziału partnerów zagranicznych; 

3. we współpracy z partnerami z zagranicznych instytucji naukowych.  

Kierownikiem projektu badawczego może być osoba, która w swoim dorobku naukowym posiada co najmniej 

jedną opublikowaną lub przyjętą do druku pracę. Kierownik projektu w konkursie OPUS nie musi posiadać 

stopnia doktora. 

Wniosek obejmujący zadania badawcze pokrywające się z zadaniami wskazanymi we wniosku złożonym 

wcześniej, może zostać złożony dopiero wtedy, gdy decyzja o jego finansowaniu stała się ostateczna. 

Wniosek należy złożyć wyłącznie w formie elektronicznej przez system OSF, dostępny  

pod adresem https://osf.opi.org.pl 

Nabór wniosków trwa do 15 czerwca 2022 r. do godziny 16:00. 

Więcej informacji znajdziecie Państwo na stronie NCN 

 

 NCN ogłosiło Konkurs PRELUDIUM 21 

Dyrektor Narodowego Centrum Nauki ogłasza konkurs PRELUDIUM 21 na projekty badawcze, przeznaczony 

dla naukowców nieposiadających stopnia doktora. W konkursie można uzyskać grant w wysokości 

maksymalnie 70 000 zł, 140 000 zł lub 210 000 zł na finansowanie projektu trwającego odpowiednio  

12, 24 lub 36 miesięcy. Zespół badawczy w projekcie PRELUDIUM może się składać co najwyżej z trzech 

osób, w tym kierownika projektu i opiekuna naukowego. 

Wniosek należy złożyć wyłącznie w formie elektronicznej przez system OSF, dostępny  

pod adresem https://osf.opi.org.pl 

Nabór wniosków trwa do 15 czerwca 2022 r. do godziny 16:00. 

Szczegółowe informacje znajdziecie Państwo na stronie NCN 

 

 Konkursy 2022 w partnerstwie Clean Aviation 

12 kwietnia 2022 został otwarty nabór wniosków w pierwszym konkursie dotyczącym czystego lotnictwa  

w Europie organizowanym przez partnerstwo Clean Aviation.   

Partnerstwo Clean Aviation jest zbudowane na sukcesach Partnerstwa Clean Sky, którego prace będzie 

kontynuować do 2024 r. Do końca programu Clean Sky dostarczonych zostanie ponad 34 flagowych i ponad 

106 innych urządzeń demonstracyjnych oraz ponad 1000 technologii. 

Termin składania wniosków upływa 23 czerwca 2022 r. 

Konkursy można znaleźć na portalu Funding & Tenders 

 

  

 
 

https://osf.opi.org.pl/
https://www.ncn.gov.pl/ogloszenia/konkursy/opus23
https://osf.opi.org.pl/
https://www.ncn.gov.pl/ogloszenia/konkursy/preludium21
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-search;callCode=null;freeTextSearchKeyword=clean%20aviation;matchWholeText=true;typeCodes=0,1,2,8;statusCodes=31094501,31094502,31094503;programmePeriod=null;programCcm2Id=null;programDivisionCode=null;focusAreaCode=null;destination=null;mission=null;geographicalZonesCode=null;programmeDivisionProspect=null;startDateLte=null;startDateGte=null;crossCuttingPriorityCode=null;cpvCode=null;performanceOfDelivery=null;sortQuery=sortStatus;orderBy=asc;onlyTenders=false;topicListKey=topicSearchTablePageState


  Nauka dla Społeczeństwa 

Ministerstwo Edukacji i Nauki poinformowało, że w związku z planowanymi zmianami w programie „Nauka 

dla Społeczeństwa” nabór wniosków do programu został wstrzymany z dniem 31.03.2022 r. Informacja 

 o terminie wznowienia naboru wniosków do programu zostanie podana odrębnym komunikatem. 

Więcej informacji znajdziecie Państwo na stronie MEiN 

 

 Kolejna edycja konkursu w ramach Programu LIDER 

Dyrektor Narodowego Centrum Badań i Rozwoju ogłasza XIII konkurs w ramach Programu LIDER, który 

skierowany jest do młodych naukowców. Jego celem jest poszerzenie kompetencji młodych naukowców  

w samodzielnym planowaniu prac badawczych oraz zarządzaniu własnym zespołem badawczym, podczas 

realizacji projektów badawczych, których wyniki mogą mieć zastosowanie praktyczne i posiadają potencjał 

wdrożeniowy. Maksymalna wysokość dofinansowania projektu wynosi 1,5 mln PLN.  

Program adresowany jest do osób, które: 

1. są doktorantami lub nauczycielami akademickimi – i nie posiadają stopnia doktora albo posiadają stopień 

doktora, od uzyskania którego nie upłynęło 7 lat; 

2. są autorami publikacji w renomowanych czasopismach naukowych bądź posiadają patenty lub wdrożenia; 

3. pozyskają do współpracy jednostkę naukową, która posiada siedzibę w Polsce i która zatrudni kierownika 

projektu oraz członków utworzonego przez niego zespołu badawczego. 

 

Wnioskodawca aplikuje do programu wraz z Jednostką, którą może być organizacja badawcza (publiczna lub 

prywatna) prowadząca badania naukowe lub prace rozwojowe. 

 

Wnioskodawcy mogą składać wnioski wyłącznie za pośrednictwem systemu informatycznego LSI. 

Szczegółowe informacje znajdziecie Państwo na stronie NCBR 

 

 Konkursy w programie Horyzont Europa 

Krajowy Punkt Kontaktowy udostępnił harmonogramy przyszłych konkursów: 

 

Filar 2 Klaster 3 – Bezpieczeństwo cywilne na rzecz społeczeństwa 

Harmonogram znajdziecie Państwo na stronie KPK 

 

Filar 2 Klaster 4 – Technologie cyfrowe, przemysł i przestrzeń kosmiczna 

Harmonogram znajdziecie Państwo na stronie KPK 

 

 Trwa nabór wniosków w konkursie MINIATURA 6 

Przypominamy o trwającym naborze wniosków w konkursie MINIATURA 6, do którego mogą być zgłaszane 

wnioski na realizację pojedynczego działania naukowego w jednej z wymienionych form: badań 

wstępnych/pilotażowych, kwerendy, stażu naukowego, wyjazdu badawczego albo wyjazdu konsultacyjnego. 

Wniosek należy złożyć wyłącznie w formie elektronicznej za pośrednictwem systemu ZSUN/OSF, dostępnego 

pod adresem osf.opi.org.pl 

Szczegółowe informacje znajdziecie Państwo na stronie NCN 

https://programy.nauka.gov.pl/nauka-dla-spoleczenstwa/
https://lsi.ncbr.gov.pl/login.php
https://www.gov.pl/web/ncbr/lider-xiii?msclkid=8f941df6bb2111eca191b44b4fd58f6c
https://www.kpk.gov.pl/konkursy-w-programie-horyzont-europa
https://www.kpk.gov.pl/konkursy-w-programie-horyzont-europa
https://osf.opi.org.pl/
https://www.ncn.gov.pl/ogloszenia/konkursy/miniatura6


 

  SMI2G – Security Mission Information and Innovation Group Event 2022 

W dniach 16-17 maja 2022 r. w Brukseli zostanie zorganizowana kolejna edycja wyjątkowego wydarzenia, 

jakim jest Security Mission Information and Innovation Group Event 2022 – SMI2G 2022 – spotkanie 

będzie prowadzone w formule fizycznej. 

Spotkanie zgromadzi wybitnych ekspertów, w tym innowatorów, badaczy, użytkowników końcowych z całej 

Europy. Będzie miało ono charakter networkingowy, stąd głównym celem wydarzenia jest poszukiwanie 

partnerów do konsorcjów międzynarodowych, dzielenie się wiedzą na temat nowości technologicznych, 

zaprezentowanie przełomowych pomysłów na projekty, które odpowiadają na aktualne wyzwania konkursów 

ogłaszanych w ramach Klastra 3. – Bezpieczeństwo Cywilne na rzecz Społeczeństwa w PR HE. 

 Szczegółowe informacje, w tym formularz rejestracyjny, znajdą Państwo na stronie Wydarzenia 

 

Szczegółowe informacje znajdziecie Państwo na stronie Organizatora 

  Krok po kroku wniosku projektowego w Horyzoncie Europa – Część merytoryczna B 

Krajowy Punkt Kontaktowy  zaprasza na kolejne szkolenie on-line z przygotowania wniosku projektowego  

w Programie Ramowym Horyzont Europa. Podczas spotkania  omówiona zostanie część merytoryczna 

wniosku:  Project proposal – Technical description (Part B) dla projektów  badawczo-innowacyjnych, 

innowacyjnych realizowanych w konsorcjach międzynarodowych oraz na projektach  wspierających w HE. 

Projekty tego typu występują między innymi w II Filarze HE w Klastrach tematycznych. 

 

Szkolenie odbędzie się on-line w dniu 29 kwietnia 2022 r. w godzinach 10:00 – 14:30. 

 

Więcej informacji oraz formularz rejestracyjny na szkolenie znajdziecie Państwo na stronie KPK 

 

 Wspólne Centrum Badawcze KE (Joint Research Centre) zaprasza do Letniej Szkoły 

Zrównoważonych Finansów 

Wspólne Centrum Badawcze (Joint Research Centre) ogłosiło nabór do czwartej edycji szkoły letniej, która 

odbędzie się w dniach 7-8 lipca 2022 r. w Isprze (Włochy).  

Letnia Szkoła Zrównoważonych Finansów będzie obejmowała zarówno sesje akademickie, jak i wykłady 

zorientowane na politykę. Aby ułatwić wzajemne inspirowanie się i promować rozwój badań istotnych  

dla polityki opartej na nauce, szkoła jest adresowana do różnych typów społeczności, w tym naukowców  

i polityków pracujących w instytucjach publicznych i/lub międzynarodowych, a także aktywnych ekspertów 

 z sektora prywatnego w dziedzinie zrównoważonych finansów. 

Rejestracja jest otwarta do 30 kwietnia 2022 r. 

Więcej informacji oraz formularz rejestracyjny na szkolenie znajdziecie Państwo na stronie JRC 

 

Pytania i uwagi dotyczące konkursów z Newslettera prosimy kierować do WNiZP: 

– mgr Monika Szpura (m.szpura@akademia.mil.pl; tel. 261-814-478) 

 

 

 

SZKOLENIA 

https://www.cmine.eu/events/83839
https://multimediawbiznesie.pl/indexp.html
https://www.kpk.gov.pl/wydarzenia/krok-po-kroku-wniosku-projektowego-w-horyzoncie-europa-czesc-merytoryczna-b-4
https://www.kpk.gov.pl/szkola-letnia-joint-research-centre-summer-school-on-sustainable-finance
mailto:m.szpura@akademia.mil.pl

