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ZIP
DLA DOKTORANTÓW
Stypendia, szkoły letnie i specjalne zajęcia ogólnouniwersyteckie to tylko część propozycji dla
doktorantów UW, z których będą mogli skorzystać dzięki Programowi zintegrowanych działań na rzecz
rozwoju Uniwersytetu Warszawskiego.

Jednym z zadań czteroletniego programu ZIP jest
udoskonalenie studiów doktoranckich i zapewnienie jak
najlepszych warunków rozwoju naukowego doktorantom. Będzie to możliwe dzięki wsparciu ich mobilności
międzynarodowej i krajowej, a także organizacji szkoleń
i warsztatów rozwijających kompetencje miękkie,
informatyczne, językowe czy dydaktyczne.

Program zintegrowanych
działań na rzecz
rozwoju Uniwersytetu
Warszawskiego
»» czas realizacji:
2.04.2018 – 31.03.2022
»» budżet:
39,3 mln zł
»» współfinansowanie:
ze środków
Europejskiego
Funduszu Społecznego
w ramach programu
operacyjnego Wiedza
Edukacja Rozwój

W DROGĘ
W czerwcu i wrześniu zostały ogłoszone dwa programy stypendialne dla doktorantów. Pierwszy z nich
ma na celu zwiększenie mobilności doktorantów
związanej z badaniami, które prowadzą. 50 osób przez
dwa lata będzie otrzymywało po 2 tys. zł miesięcznie.
W tym czasie będą oni musieli m.in. odbyć przynajmniej osiem tygodni wyjazdów do najlepszych w ich
dziedzinach ośrodków naukowych w kraju lub za
granicą oraz wygłosić referat podczas międzynarodowej konferencji naukowej. Warunkiem skorzystania
z dofinansowania jest również uzyskanie stopnia
naukowego doktora przed końcem 2021 roku, a za
obronę w terminie stypendysta otrzyma dodatkowe
12 tys. zł.
– Doktoranci mogą wykorzystać stypendium
w dowolny sposób, tak aby ułatwiło im pracę nad
rozprawą doktorską, przygotowanie referatów na
konferencje naukowe czy podjęcie decyzji o dłuższym
wyjeździe naukowym. Mają przy tym pierwszeństwo
podczas rekrutacji na doktoranckie szkoły letnie organizowane w programie ZIP i w ubieganiu się o fundusz na

wsparcie wyjazdów zagranicznych – mówi Maksymilian
Sas, który w zespole ZIP zajmuje się umiędzynarodowieniem studiów doktoranckich. – Dzięki temu
realizacja obowiązków nałożonych na stypendystę
jest naturalnym procesem harmonijnego rozwoju
naukowego młodego badacza, który daje możliwość
kontaktu z krajowymi i zagranicznymi ośrodkami
naukowymi – dodaje.
O stypendium na zwiększenie mobilności starało się
niemal 100 osób. W momencie oddawania pisma do
druku wnioski były oceniane przez specjalnie powołaną komisję składającą się z pracowników naukowych
różnych wydziałów oraz przedstawiciela doktorantów
wskazanego przez Samorząd Doktorantów UW. Pierwsze fundusze zostaną wypłacone w październiku.
Wsparcie wyjazdów zagranicznych doktorantów
w celach naukowych i dydaktycznych to kolejne
działanie zachęcające studentów III stopnia do większej
mobilności. Rekrutacja odbędzie się w trzech turach –
na wyjazdy w roku 2019, 2020 i 2021. W każdej turze
będzie można złożyć wniosek o dofinansowanie tylko
jednego wyjazdu, który może trwać dwa lub cztery
tygodnie. Do zdobycia będzie ponad 8 tys. zł w przypadku wyjazdu dwutygodniowego i ponad 17 tys. zł
w przypadku wyjazdu czterotygodniowego. Rodzaj
wyjazdu zależy od doktoranta, który może zdecydować
się na udział w szkoleniu, prowadzeniu prac badawczych lub rozwojowych. Wyniki konkursu na dofinansowanie wyjazdów zaplanowanych na rok 2019 będą
znane w grudniu.

ZIP w liczbach
STUDIA II STOPNIA
11 nowych i przemodelowanych programów studiów
II stopnia w języku polskim i angielskim zostało wybranych w konkursie ogłoszonym w programie ZIP. Studia,
m.in. z komunikacji międzykulturowej, filologii polskiego języka migowego, cognitive science czy geologii
stosowanej, rozpoczną się od października 2019 roku.
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ZAJĘCIA DLA STUDENTÓW Z ROZWOJU
KOMPETENCJI
Ponad 200 studentów ostatnich czterech semestrów studiów w nowym roku akademickim weźmie
udział m.in. w szkoleniach z umiejętności przedsiębiorczych, w tym zwinnego zarządzania projektami
komercyjnymi, badawczymi i społecznymi, programowania w językach Python, projektowania i druku
3D, multidyscyplinarnym weekendzie startupowym
oraz interdyscyplinarnych zajęciach z projektowania
usług społecznych dotyczących m.in. polityki miejskiej
i otoczenia UW.

pismo uczelni „UW”, 4/87

LATO W PAŹDZIERNIKU
Podczas czterech październikowych weekendów odbędzie się szkoła
letnia Wydziału Psychologii organizowana w programie ZIP. „Narzędzia statystyczne w naukach społecznych” to cykl spotkań, w którym
uczestnicy – 20 doktorantów UW prowadzących badania w obszarze
nauk społecznych – dowiedzą się m.in., jak konstruować i oceniać
jakość modelu strukturalnego, wykonywać analizy statystyczne w programach SPSS, AMOS i R oraz wybierać typ metaanalizy odpowiedni
do prowadzonych badań. – Umiejętności, które zdobędą doktoranci,
mogą być bardzo przydatne zarówno w pracy naukowej, jak i w innej
działalności zawodowej wymagającej analizy dużych zbiorów danych
– mówi Paweł Łowicki, doktorant na Wydziale Psychologii. – Nasza
szkoła letnia to też wzbogacenie oferty dydaktycznej uniwersytetu
w zakresie zajęć statystycznych i metodologicznych.
W kolejnych latach dzięki programowi ZIP będą organizowane szkoły
letnie wyjazdowe i stacjonarne, również dla studentów. Konkurs dla
jednostek UW, które mogą zgłaszać projekty szkół letnich, potrwa do
9 listopada. Na organizację szkół jednostki będą mogły otrzymać od
52 do 82 tys. zł. Każde szkolenie powinno trwać przynajmniej 10 dni
i może być zorganizowane zarówno w wakacje, jak i podczas roku
akademickiego.

OGUNY DLA WSZYSTKICH
Program ZIP to także specjalne przedmioty ogólnouniwersyteckie dla
doktorantów. Pierwsze zajęcia dotyczące kształtowania kompetencji
informatycznych i dydaktycznych zaplanowano na semestr zimowy
nowego roku akademickiego. Z każdym kolejnym semestrem ogunów
będzie więcej. – W planach są też lektoraty oraz academic writing,
warsztaty z kompetencji miękkich, szkolenia z aplikowania o granty
naukowe, a także kursy popularyzacji nauki – wylicza dr Agnieszka
Janiak-Jasińska, koordynatorka modułów kształcenia i studiów doktoranckich w programie ZIP.
Kto będzie mógł wziąć udział w zajęciach? Każdy doktorant UW, bez
względu na to, czy jest na studiach stacjonarnych, czy niestacjonarnych. – Sprzyjać temu będzie m.in. tryb zajęć, ponieważ przewidujemy
także zajęcia weekendowe – podkreśla dr Janiak-Jasińska. Rejestracja
na oguny odbędzie się za pomocą USOS-a.

Informacje o aktualnych wydarzeniach na stronie www.zip.uw.edu.pl.
SZKOLENIA DLA STUDENTÓW
ZAGRANICZNYCH

INTERDYSCYPLINARNE STUDIA
DOKTORANCKIE

SZKOLENIA DLA PRACOWNIKÓW
ADMINISTRACJI

Około 30 studentów z zagranicy, którzy
właśnie rozpoczynają studia na UW, weźmie
udział w 2 szkoleniach z orientacji kulturowej.
Poznają na nich zasady studiowania, elementy
polskiej kultury i obyczajów, dowiedzą się, jak
korzystać z transportu publicznego, opieki
zdrowotnej czy wynająć mieszkanie. Kursy,
które organizuje Welcome Point UW, odbędą
się w październiku.

1 nowy interdyscyplinarny program studiów,
psychologia a ekonomia ilościowa, zostanie
zrealizowany dzięki finansowaniu z programu
ZIP. Projekt nowego programu został złożony
przez Wydział Nauk Ekonomicznych i powstał
we współpracy WNE z wydziałami Psychologii
oraz Matematyki, Informatyki i Mechaniki.

84 pracowników wzięło udział w 2 szkoleniach
wyjazdowych, które we wrześniu odbyły się
w Chęcinach. Szkolenie dla kierowników biur
i ich zastępców dotyczyło psychologicznych
aspektów zmian, a szkolenie dla pracowników
administracji – dobrego komunikowania się.

pismo uczelni „UW”, 4/87

200 pracowników administracji od października będzie uczyło się angielskiego, hiszpańskiego i rosyjskiego. 14 kursów językowych
zaplanowano na różnych poziomach od
początkującego do C1.
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