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KARTA PRZEDMIOTU
1. INFORMACJE O PRZEDMIOCIE
Pozycja planu

6

Nazwa przedmiotu
Koordynator przedmiotu
odpowiedzialny za przygotowanie
sylabusa
Nauczyciele przygotowujący
sylabus

NIEZBĘDNIK GRANTOWY
dr hab. inż. Michał Choraś, prof. uczelni
dr hab. inż. Michał Choraś, prof. uczelni
dr hab. inż. Jolanta Tomaszewska, prof. uczelni

2. ROZKŁAD GODZINOWY ZAJĘĆ W SEMESTRACH
Semestr Wykłady
II

Laboratorium

Seminaria

15

3. TREŚCI PROGRAMOWE

Wykład

1. Aspekty formalne wniosku grantowego: typy programów, typy projektów,
budżet i koszty kwalifikowalne w projektach, podział kosztów ze względu na
cel wydatkowania (bezpośrednie/pośrednie/inne), podstawy oceny wniosku.
2. Aspekty budowy konsorcjum w projektach grantowych: inicjalizacja
konsorcjum, spotkania/wydarzenia pomocne w zawiązywaniu konsorcjów,
gdzie warto bywać, typy partnerów, balans geograficzny i kompetencji,
podział ról w projekcie.
3. Aspekty związane z komunikacją i pracą w środowisku wielokulturowym,
narzędzia pomocne w pracy nad wnioskami badawczymi.
4. Części merytoryczne wniosku grantowego:
− Formułowanie problemu badawczego, analiza obecnego stanu wiedzy w
obszarze wnioskowanego grantu, stawianie celów badawczych (także
wykraczających poza aktualny stan), definicja kluczowych wskaźników
efektywności
− Implementacja badań – aspekty planowania z wykorzystaniem narzędzi
zarządzania projektem (diagramy PERT i Gantta), podział prac na pakiety,
identyfikacja kamieni milowych, szacowanie nakładu pracy potrzebnego do
ich osiągnięcia, analiza ryzyka, kształtowanie budżetu
− Ocena wpływu prac badawczych na środowisko naukowe i społeczeństwo identyfikacja użytkowników końcowych, aspekty upowszechniania wyników
(identyfikacja kanałów i treści) oraz modelowania biznesowego
(komercjalizacji), interdyscyplinarność.
− Aspekty etyczne, prywatność, ochrona danych, GDPR, aspekty społeczne
badań naukowych, gender aspects, aspekty bezpieczeństwa
− Rola koordynatora, rola partnera, aspekty związane z efektywnym
zarządzaniem projektami badawczymi

4. METODY DYDAKTYCZNE
wykład multimedialny

5. WARUNKI ZALICZENIA PRZEDMIOTU
kolokwium
6. EFEKTY UCZENIA SIĘ DLA PRZEDMIOTU
Odniesienie do
efektów uczenia się

Opis efektów uczenia się dla przedmiotu
WIEDZA: zna i rozumie
Zakres i głębia – kompletność perspektywy poznawczej i zależności
c) metodologię badań naukowych
Zakres i głębia – kompletność perspektywy poznawczej i zależności
d) zasady upowszechniania wyników działalności naukowej, także w trybie
otwartego dostępu
Kontekst – uwarunkowania, skutki
c) podstawowe zasady transferu wiedzy do sfery gospodarczej i społecznej oraz
komercjalizacji wyników działalności naukowej i know-how związanego z tymi
wynikami
UMIEJĘTNOŚCI: potrafi
Wykorzystanie wiedzy – rozwiązywane problemy i wykonywane zadania
a) wykorzystywać wiedzę z różnych dziedzin nauki lub dziedziny sztuki do
twórczego identyfikowania, formułowania i innowacyjnego rozwiązywania
złożonych problemów lub wykonywania zadań o charakterze badawczym, a w
szczególności: definiować cel i przedmiot badań naukowych, formułować hipotezę
badawczą, rozwijać metody, techniki i narzędzia badawcze oraz twórczo je
stosować, wnioskować na podstawie wyników badań naukowych
Wykorzystanie wiedzy – rozwiązywane problemy i wykonywane zadania
c) transferować wyniki działalności naukowej do sfery gospodarczej i społecznej
Organizacja pracy – planowanie i praca zespołowa
a) planować i realizować indywidualne i zespołowe przedsięwzięcia badawcze lub
twórcze, także w środowisku międzynarodowym
KOMPETENCJE SPOŁECZNE: jest gotów do
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7. SPOSOBY WERYFIKACJI EFEKTÓW UCZENIA SIĘ OSIĄGNIĘTYCH PRZEZ STUDENTA
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8. LITERATURA
Literatura
podstawowa

Literatura
uzupełniająca

1. www.granty-na-badania.com, Jak złożyć dobry wniosek do NCN?
2. https://www.kpk.gov.pl/ - materiały informacyjne, szkolenia KPK
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