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Partnerzy projektu 
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Zespół to podstawa 
Ania 

Monika 
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ProjektNaukowiec.pl   

promocja  

rozwoju 

kariery 

naukowej 

w mediach   

 3-dniowe 

 wydarzenia 

 w  

6 miastach  

seminarium 

dla 

instytucji z 

HR  

Cel: ● podniesienie świadomości młodych naukowców o konieczności planowania 

          własnej ścieżki zawodowej 

       ● promowanie zawodu naukowca wśród społeczeństwa  

        

promocja 

portalu i 

serwisu  

EURAXESS 

opinia na 

temat 

rozwoju 

kariery  

materiały nt. 

rozwoju 

kariery   
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PL-ERA Days w 5 regionach  

DZIEŃ 1 

Sprawdź jak to zrobić 

• Prezentacje agencji i 
stypendystów 

 

• „Mapa twojej kariery”  
- 10 stolików     
dyskusyjnych 

DZIEŃ 2 

Nauka Kariera Biznes 

• „Dwie strony medalu- 
naukowcy w biznesie” – 
debata 

 

• 7 mini warsztatów z 
różnych aspektów 
współpracy z sektorem 
nieakademickim 

DZIEŃ 3 

Warsztaty rozwoju 
kariery  

• 3 warsztaty z 
umiejętności 
miękkich  

uczestnicy: 486  uczestnicy: 304  uczestnicy: 194  
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Innowacje w poznawaniu EURAXESS 

 Październik miesiącem grania  

 

 6 GRUDNIA ogłoszenie  

    10 zwycięzców 

 

 360 osób zagrało, odpowiedzi 

udzieliło 135  

 

  
     

 

graj.projektnaukowiec.pl 
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Naukowcy i ich kariera 

 ANKIETA  nt. rozwoju kariery 

naukowej polskich naukowców  

 

 2 zestawy pytań: naukowcy i eksperci  

 

 477 respondentów:  87% młodzi 

naukowcy; 52,8% kobiety  

 

 Raport udostępniony w lutym 2018 

 

 wyniki przekazane MNiSW, PAN, 

KRASP, … oraz Komisji Europejskiej  
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10:45 – 11:00 przerwa kawowa  

13:00 – 14:00 Lunch (na parterze)  

od 16:00 konsultacje z Mary O’Regan   

 

Prosimy:  

• pamiętać o ankiecie oceniającej wydarzenie 

• podpisanie się na liście obecności  

Sprawy organizacyjne 


