SYSTEM SEMINARIÓW INSTYTUTOWYCH
USTALENIA OGÓLNE:
1. Wszystkie seminaria planowane są w trybie zdalnym (on-line).
2. Wszystkie seminaria planowane są dla dwóch oddziałów Instytutu wspólnie.
3. Seminaria: dyrektora, OL-PAN, naukowe, doktoranckie, grantowe oraz „core facility” planowane są w
tym samym cyklu, tzn. w piątki. Pozostałe seminaria (awansowe i szkoleniowe) ze względu na
niemożliwość przewidzenia terminów na początku roku, nie są włączone w ten regularny cykl, ale
planowane będą również w miarę możliwości w piątki.
I.

SEMINARIUM DYREKTORA

CEL: prezentacja osiągnięć naukowych, wyzwań i planów związanych z rozwojem Instytutu,
CZĘSTOTLIWOŚĆ/TERMIN: - raz do roku (pierwszy piątek kwietnia) 9:00,
JĘZYK: polski

II.

SEMINARIA OL-PAN

CEL: poszerzanie wiedzy i horyzontów
CZĘSTOTLIWOŚĆ/TERMIN: raz w miesiącu, ostatni piątek miesiąca o 9:00 ,
JĘZYK: polski/angielski dla prelegentów zagranicznych, prośba o slajdy w języku angielskim
PRELEGENCI: goście zagraniczni/spoza Instytutu
FORMAT: 45 min prezentacja
ORGANIZATORZY: dr J. Wiśniewska (Bukowska), mgr. K. Walendzik, dr M. Weidner-Glunde

III. SEMINARIA NAUKOWE (LIDERÓW)
CELE:

- prezentacja wyników badań oraz drogi do ich osiągnięcia, tzw. „success stories”,
- prezentacja planów badawczych,
- pozytywna stymulacja oraz motywowanie pracowników do nawiązania współpracy wewnątrz Instytutu

CZĘSTOTLIWOŚĆ/TERMIN: ok. dwa-trzy razy w miesiącu, w piątek o 9:00,

(ze względu na liczbę osób prowadzących badania, dana osoba będzie prezentowała nie częściej niż raz
na dwa-trzy lata)
JĘZYK: polski/angielski w gestii prelegenta, prośba o slajdy w języku angielskim
PRELEGENCI: pracownicy naukowi ze stopniem doktora – tzw. prowadzący badania

max. 30 min prezentacja + ewentualnie 10-15min prezentacja doktoranta i/lub asystenci danego
prelegenta. Dobór zakresu i formy prezentacji pozostawia się do decyzji prelegenta.

FORMAT:

ORGANIZATORZY: dr D. Żarski, dr K. Kurzątkowska,
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IV. SEMINARIA DOKTORANCKIE
CEL: regularna prezentacja postępu w badaniach

raz do roku w formie „bloku”, trzeci piątek września oraz dodatkowo jako część
prezentacji lidera w ramach seminariów naukowych (opis powyżej)
CZĘSTOTLIWOŚĆ/TERMIN:

JĘZYK: angielski
PRELEGENCI: wszyscy doktoranci
FORMAT: ok. 30 min prezentacja
ORGANIZATORZY: prof. A. Andronowska, dr A. Szóstek-Mioduchowska, dr M. Janiak

V.
CELE:

SEMINARIA GRANTOWE
- zwiększenie efektywności zdobywania funduszy zewnętrznych na badania przez pracowników
Instytutu,
- możliwość uzyskania wsparcia przez osoby składające granty
- informowanie Dyrekcji o grantach, które będą składane przez Instytut,

CZĘSTOTLIWOŚĆ/TERMIN: trzy razy do roku – początek V, początek VII, początek XI -

1-2-dniowe sympozja

JĘZYK: polski/angielski w gestii prelegenta, prośba o slajdy w języku angielskim

ubiegający się o granty „autorskie jednoosobowe” tzn. nie składane w ramach konsorcjum, ze
względu na potencjalne klauzule poufności prezentacja dużych grantów grupowych może być w formie
skrótowej (np.: 1-2 slajdy z podstawowymi informacjami).
PRELEGENCI:

FORMAT:

max.15 min prezentacja,

ORGANIZATORZY: prof. dr hab. M. Kaczmarek, dr hab. M. Dietrich,

DODATKOWO dwa razy w roku (2-gi tydzień maja i 2-gi tydzień listopada):
a) Profesjonalne szkolenia – prowadzone przez Biuro Wspierania Badań i/lub osoby spoza Instytutu,
a dotyczące zmian w wytycznych dotyczących składania grantów, wymagań formalnych, spraw
administracyjnych.
b) Prezentacje „success stories” – prowadzone przez osoby, które uzyskały finansowanie grantów i są
gotowe zaprezentować swoją historię.
c) Seminaria ekspertów NCN (zatrudnionych w naszym Instytucie) – podkreślające najważniejsze
aspekty, na które należy zwrócić uwagę składając granty.
VI. SEMINARIA AWANSOWE
Chodzi tu o już istniejące i odbywające się seminaria związane z postępowaniami habilitacyjnymi i
doktorskimi realizowanymi w zgodzie z regulaminem Instytutu, RDN i Ustawą o Nauce, których
terminy wyznaczane są w oparciu o przepisy nadrzędne.
ORGANIZATORZY: dr hab. A. Jurgoński, dr hab. inż. W. Wiczkowski
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VII. SEMINARIA CORE FACILITY (LABORATORIÓW SPECJALISTYCZNYCH)
CELE:

* zaznajomienie pracowników Instytutu z:
- zasadami pracy w danym laboratorium,
- technikami wykonywanymi w danym laboratorium,
- nowo zakupionym sprzętem i jego możliwościami,
- planami zakupu sprzętu,
- prawidłowym planowaniem badań wykonywanych w tych laboratoriach
* dyskusja potrzeb/sugestii pracowników co do rozwoju danego ”core facility”

CZĘSTOTLIWOŚĆ/TERMIN: raz na kwartał, każde „core facility” raz w roku, możliwe bloki kilku „core facility”
JĘZYK: polski
PRELEGENCI: kierownicy „core facility”= laboratoriów specjalistycznych
FORMAT: 45 min prezentacja,
ORGANIZATORZY: z-cy dyrektora ds. naukowych

Laboratoria specjalistyczne („core facility”):
1. Biologia Molekularna
2. Metody in vitro i obrazowanie
3. Sensoryka
4. Mikrobiologia
5. Zwierzętarnia
Pracownie zintegrowane:
1. Proteomika
2. Metabolomika
3. Pracownia Mikrobiologii i Wirusologii Molekularnej
VIII. SEMINARIA SZKOLENIOWE
Różne rodzaje szkoleń organizowane wg potrzeby zarówno przez osoby zatrudnione w Instytucie jak i
osoby spoza Instytutu. UCZESTNICTWO MOŻLIWE DLA WSZYSTKICH CHĘTNYCH. Chodzi o
wprowadzenie „instytucji” tychże seminariów oraz wskazanie osoby kontaktowej. Intencją było, aby
każdy pracownik, który ma pomysł na temat jakiegoś szkolenia, mógł to zgłosić do wyznaczonej osoby,
która w imieniu Instytutu takie szkolenie organizuje, dopracowuje szczegóły, etc.
ORGANIZATORZY:

•

Szkolenia naukowe oraz typu „miękkie HR” – mgr M. Cieślik

IX. SEMINARIA ZAKŁADOWE
W gestii Kierowników zakładów.
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TYP
PREZENTACJI
SEMINARIUM
1
DYREKTORA

CZĘSTOTLIWOŚĆ

TERMIN/Y

PRELEGENT

JĘZYK

ORGANIZATOR

raz do roku

początek
kwietnia

DYREKTOR

POL

-------------------------------

raz w miesiącu

piątek, 9:00
lub 14:00

GOŚĆ spoza
Instytutu

POL/
ENG

SEMINARIUM
LIDERÓW

trzy razy w
miesiącu

piątek, 9:00

LIDER tematu
badawczego

POL/
ENG

4 DOKTORANCKIE

raz w roku –
całodniowe
sympozjum

DOKTORANCI

ENG

APLIKUJĄCY

POL/
ENG

2 OL-PAN

3

5

PLANY
GRANTOWE

6 AWANSOWE

trzy razy w roku

wg potrzeby

trzeci piątek
IX
(ewentualnie
czw. i pt.)
początek V,
początek VII,
początek XI
wg potrzeby

7 CORE FACILITY

raz na kwartał

piątek, 9:00

8 SZKOLENIOWE

wg potrzeby

wg potrzeby

9 ZAKŁADOWE

w gestii
kierowników

---------------

KIEROWNICY
„core
facilities”

CZŁONKOWIE
ZAKŁADU

Dr J. Wiśniewska (Bukowska))
mgr K. Walendzik
dr M. Weidner-Glunde
dr D. Żarski
dr N. Drabińska
dr K. Kurzątkowska
prof. A. Andronowska
dr A. SzóstekMioduchowska
dr inż. M. Janiak
prof. M. Kaczmarek
dr hab. M. Dietrich

POL/
ENG

dr hab. A. Jurgoński/
dr hab. inż. W. Wiczkowski

POL

z-cy dyrektora ds.
naukowych

POL/
ENG
POL/
ENG

mgr M. Cieślik
------------------------------
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