Godz.

Panel 3. Panel dla doktorantów, habilitantów przygotowujących
dorobek naukowy do oceny

9:00 Wprowadzenie

Prowadzący
dr hab.
Bożena
Mroczek
prof. Anna
Grzywacz

Postępowanie w przewodzie doktorskim i habilitacyjnym w świetle
ustawy o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i
tytule w zakresie sztuki.
9:05

Celem wykładu interaktywnego jest ogólne zaznajomienie słuchaczy z
problematyką administracyjno-prawną związaną z regulacjami
ustawowymi dotyczącymi procedury nadawania stopni naukowych
doktora i doktora habilitowanego.

9:45 Gromadzenie dorobku naukowego w polskiej uczelni

10:05

Dominik
Bralczyk

Portal Researcher ID – tworzenie własnych profili, wyszukiwanie
informacji o autorach i badaczach

Ewa
Aleksandra
Rozkosz

Marcin
Kapczyński

Ponadto konsultacje indywidualne poza Panelem w Bibliotece
Jak promować własne badania i publikacje w Internecie by zwiększyć ich
widoczność? Cz. 1
Warsztat. Celem warsztatu jest poszerzenie wiedzy o sposobach
podwyższania widoczności publikacji w Internecie. Uczestnicy poznają
Ewa
10:30 wybrane serwisy służące do samoarchiwizacji prac naukowych, a także Aleksandra
poddadzą analizie przykładowe profile wskazanych przez siebie autorów. Rozkosz
Opanują umiejętności w zakresie określania stanu prawnego własnej
publikacji oraz jej archiwizacji w wybranym serwisie. Zapoznają się z
korzyściami wynikającymi z włączania swoich publikacji w „alternatywny
obieg”.
11:15 Przerwa
11:45

Ewa
Jak promować własne badania i publikacje w Internecie by zwiększyć ich
Aleksandra
widoczność? Cz. 2
Rozkosz

Konsultacje indywidualne w ramach panelu – 45 minut
Autoreferat i założenia rozprawy doktorskiej – od czego zacząć, jak
napisać?
13:15 Warsztat. Celem warsztatu jest opanowanie umiejętności planowania
pracy nad autoreferatem i wnioskiem na studia doktoranckie, do komisji
bioetycznej oraz o wszczęcie przewodu doktorskiego, oraz umiejętności
sporządzenia wymaganych dokumentów.
14:00 Lunch

Bożena
Mroczek

Jak napisać wniosek o dobry grant naukowy?
Warsztat. Celem warsztatu jest przygotowanie uczestników do
14:30- uczestniczenia w zespole opracowującym grant naukowy oraz
Anna
16.00 przedstawienie wskazówek praktycznych na temat przygotowania Grzywacz
prawidłowego wniosku o grant naukowy.
Konsultacje indywidualne w ramach panelu – 20 minut
Wprowadzenie
Krótkie wykłady i porady eksperckie
Wykłady i porady eksperckie połączone z ćwiczeniami interakcyjnymi
Ćwiczenia własne uczestników, przy udziale opiekunów tematycznych
Przerwa

