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„Zasady aplikowania do konkursu PRELUDIUM 15 – warsztaty dla doktorantów” 

 

 

Szanowni Państwo, 
  
uprzejmie informujemy, że Centrum Obsługi Badań Naukowych w ramach realizowanego Programu doskonalenia 

kompetencji pracowników naukowo-dydaktycznych, uruchamia warsztaty praktyczne dla doktorantów dotyczące 

zasad aplikowania o grant w ramach konkursu PRELUDIUM 15. Konkurs skierowany jest do osób rozpoczynających 

karierę naukową nieposiadających stopnia naukowego doktora. 

 
W trakcie warsztatów dowiecie się Państwo: 

• na co aktualnie zwracają uwagę osoby decydujące o przyznaniu grantu i co według Narodowego Centrum 
Nauki jest najistotniejsze? 

• jak właściwie opisać dorobek kierownika i jak najkorzystniej go udokumentować?  
• w jaki sposób napisać szczegółowy i skrócony opis projektu – co zawrzeć, a czego unikać? 
• co należy umieścić w poszczególnych częściach wniosku 
• jak skonstruować budżet projektu 

 
Wyjaśnimy także co się sprawdza a co nie oraz co robić w sytuacjach niestandardowych, podpowiemy jak 
zaplanować hipotezy badawcze i opisywać poszczególne elementy wniosku, aby zwiększyć swoją szansę na 
grant. 
Zasugerujemy, kto z pracowników uczelni byłby w stanie skonsultować pomysł na grant oraz zweryfikować 
treść wniosku, przed złożeniem w NCN. 

Terminy i miejsce warsztatów: 

25.04.2018 w godzinach 16:30-20:00  

Sala 213 A 

 

Rejestracja: 

Justyna Morawska-Płoskonka  
Centrum Obsługi Badań Naukowych  
T: 71 36 80 171  
M: justyna.morawska@ue.wroc.pl  
 
LICZBA MIEJSC OGRANICZONA – 30 osób  
Termin rejestracji na szkolenie upływa z dniem 23 kwietnia, godz. 15:00 

 

Sylwetki ekspertów prowadzących warsztaty: 

dr hab., prof. UE Bożena Borkowska, kierownik Katedry Mikroekonomii i Ekonomii Instytucjonalnej  

Pani Profesor Borkowska jest ekspertem oceniającym granty w panelach różnych konkursów Narodowego Centrum 

Nauki. Jest autorem lub współautorem kilkudziesięciu publikacji, w tym 2 książek autorskich.  

Zasiada w Radzie Doradczej Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów. 

 

http://www.ue.wroc.pl/jednostki/katedra_mikroekonomii_i_ekonomii_instytucjonalnej.html
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Joanna Marcinkowska, Centrum Obsługi Badań Naukowych, Sekcja Badań Naukowych 

Pani Marcinkowska od 8 lat zajmuje się między innymi rozliczaniem badań finansowanych z działalności statutowej i 

z dotacji na młodych naukowców oraz projektów finansowanych przez NCN, NCBiR i MNiSW. Wspiera doktorantów i 

naukowców UE w przygotowywaniu wniosków o finansowanie projektów badawczych od strony formalnej i 

technicznej. Regularnie uczestniczy w warsztatach organizowanych przez NCN dotyczących wnioskowania i 

rozliczania projektów badawczych. 

  
 

 

  


