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Regionalny Punkt Kontaktowy CENTRUM  
Programów Badawczych UE w Uniwersytecie Warszawskim  

zaprasza na 

 

 
,,Warsztaty w laboratorium komputerowym dla kandydatów 
na ekspertów Komisji Europejskiej, oceniających wnioski w 
programie ramowym badań i innowacji HORYZONT 2020”  

  
29 marca 2017, godz. 9:00 – 14:00  

  ul. Krakowskie Przedmieście 26/28, budynek Działu Sieci Komputerowych, sala 013  
 

PROGRAM     
 

9:00 - 9:30    Rejestracja    

9:30 – 12:00 

Jak zostać ekspertem Komisji Europejskiej? – podstawowe informacje oraz 
rejestracja krok po kroku, w tym przygotowanie profilu eksperta KE na 
Portalu Uczestnika (Participant Portal) i wypełnianie formularzy 
zgłoszeniowych    

12:00 – 12:15 Przerwa 

12:15 – 13:30    Z doświadczeń ekspertów oceniających wnioski – aspekty praktyczne   

13:30 – 14:00    Pytania i dyskusja    

  
Warsztaty poprowadzą: Diana Pustuła, Magdalena Kleszczewska, RPK Centrum     
    
Warsztaty skierowane są zarówno do naukowców (profesorów, doktorów, doktorantów), jak również do osób, które 
nie prowadzą badań, ale posiadają doświadczenie w sektorze publicznym lub prywatnym w zakresie:   

• zarządzania i oceny projektów badawczo-rozwojowych,    
• wykorzystywania rezultatów projektów badawczo-rozwojowych, transferu technologii i innowacji,    
• edukacji, komunikacji, etyki,    
• międzynarodowej współpracy w nauce i technologii,    
• rozwoju zasobów ludzkich,  

i chcą zgłosić swoje kandydatury na ekspertów oceniających wnioski projektowe w konkursach ogłaszanych  
w programie badan i innowacji - Horyzont 2020: http://rpkcentrum.uw.edu.pl/o-horyzoncie-2020/      
   
Jak przygotować się do warsztatów?    
Krok 1:  Zapoznanie się z treścią ogłoszenia KE o naborze ekspertów oceniających wnioski:    
http://ec.europa.eu/research/participants/data/support/h2020_call-individual_experts_oj_c342_03.pdf , 
Krok 2:  Zapoznanie się ze stroną Participant Portal (Portal Uczestnika): 
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/experts/index.html,     
Krok 3: Zało żenie konta użytkownika w Participant Portal (instrukcja w zał. d o e-maila), 
Krok 4:  Przygotowanie informacji do formularzy on-line: szczegółowe curriculum vitae w jęz. angielskim.    

 

Rejestracja: http://bob.strony.uw.edu.pl/ 


