
Partnerzy RPK CENTRUM:    

Uniwersytet 
Warszawski 
Biuro Międzynarodowych 

Programów Badawczych 

tel. (22) 552 42 14 

Politechnika    
Warszawska    
Centrum Współpracy   
Międzynarodowej   

 tel. (22) 234 71 85    

Szkoła Główna    
Gospodarstwa Wiejskiego   
Biuro Międzynarodowych 

Projektów Badawczych   
tel. (22) 593 10 50    

Szkoła Główna  Handlowa    
Dział Obsługi 

Projektów 

tel. (22) 564 97 69    

Akademia Leona   
Koźmińskiego    
Biuro Obsługi    
Działalności Naukowej    

tel. (22) 519 21 25    

 

 

Regionalny Punkt Kontaktowy CENTRUM  

Programów Badawczych UE  

zaprasza na 

 

 

,,Warsztaty w laboratorium komputerowym dla kandydatów 

na ekspertów Komisji Europejskiej, oceniających wnioski w 

programie ramowym badań i innowacji HORYZONT 2020” 

  

23.08.2018, godz. 9:30 – 14:00  

Politechnika Warszawska, ul. Koszykowa 75, Gmach Mechaniki, Piętro I, pok. 105 

 

PROGRAM 

 

9:30 - 10:00    Rejestracja    

10:00 – 12:30 

Jak zostać ekspertem Komisji Europejskiej? – podstawowe informacje oraz 

rejestracja krok po kroku, w tym zakładanie konta na Portalu Uczestnika KE   

(Participant Portal) i wypełnianie formularzy zgłoszeniowych    

12:30 – 12:45 Przerwa 

12:45 – 13:30    Z doświadczeń ekspertów oceniających wnioski – aspekty praktyczne   

13:30 – 14:00    Pytania i dyskusja    

  

Warsztaty poprowadzą konsultanci RPK Centrum, działającego przy Biurze Międzynarodowych Programów 

Badawczych UW: http://rpk-centrum.uw.edu.pl/kontakt/ . 

   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://rpk-centrum.uw.edu.pl/o-horyzoncie-2020/ 

   

Jak przygotować się do warsztatów?    

Krok 1: Zapoznanie się z treścią ogłoszenia KE o naborze ekspertów oceniających wnioski:    

https://ec.europa.eu/info/node/14313/_en, 

Krok 2: Zapoznanie się ze stroną Participant Portal (Portal Uczestnika): 
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/home.html  
Krok 3: Założenie konta użytkownika w Participant Portal http://rpk-centrum.uw.edu.pl/wp-
content/uploads/sites/20/2015/01/ZAKLADANIE-KONTA-NA-PORTALU-NUCZESTNIKA.pdf 

Krok 4: Przygotowanie informacji do formularzy on-line: szczegółowe curriculum vitae w jęz. angielskim.    

 

Link do rejestracji: http://bob.strony.uw.edu.pl/warsztaty-w-laboratorium-komputerowym-dla-kandydatow-na-

ekspertow-komisji-europejskiej-oceniajacych-wnioski-w-programie-ramowym-badan-i-innowacji-horyzont-2020/ 
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