W9 BIULETYN
ŚRODKI FINANSOWE NA
PROJEKTY BADAWCZE W
RAMACH „GRANTÓW DZIEKANA”
Wzorem lat ubiegłych ogłaszamy konkurs na
projekty w ramach „Grantu Dziekana”. Z
uwagi na zmianę kadencji władz ogłoszenie
konkursu nastąpiło nieco później, ale
przedłużyliśmy też termin składania
wniosków – do 15.11.2016. Maksymalna
kwota o jaką można wnioskować na rok
2017 wynosi 20 tys. zł.
Regulamin konkursu wraz z załącznikami –
wnioskiem i wzorem sprawozdania przesłaliśmy do wszystkich pracowników e-mailem.
Dokumenty znajdują się też na stronie
Wydziału w zakładce: Nauka – Granty
wewnętrzne.
Wnioski należy składać w Dziekanacie Wydziału wraz z opinią opiekuna lub kierownika jednostki w wersji papierowej (i
elektronicznej) do 15.11.2016.

ZAPROSZENIE NA
SEMINARIUM NAUKOWE
„NAUKA NA START”
Serdecznie zapraszamy do zgłaszania
udziału w seminarium naukowym z cyklu
„Nauka na Start” pt. „Zarządzanie i rozwój
organizacji”, które odbędzie się we
Wrocławiu, w dniu 22.11.2106. Seminarium
organizowane jest na Wydziale Informatyki i
Zarządzania Politechniki Wrocławskiej w
ramach działalności Forum Dziekanów
Wydziałów Ekonomii i Zarządzania Uczelni
Technicznych i Wojskowych.
Informacje na temat seminarium oraz kartę
zgłoszenia przesłaliśmy do Państwa mailem.
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WYNIKI AUDYTU NT. DELEGACJI PRACOWNIKÓW
Audytor wewnętrzny PŁ przypomina, że zgodnie z Zarządzeniem Rektora PŁ nr 1/2008 z
12 lutego 2008 roku w sprawie krajowych wyjazdów służbowych w przypadku
finansowania delegacji z dotacji: stacjonarnej, na badania własne oraz na działalność
statutową, podróż powinna się odbywać najtańszym środkiem lokomocji”. Realizacja
wyjazdów służbowych z wykorzystaniem samochodów prywatnych może się odbywać
tylko w przypadkach wymienionych w ww. zarządzeniu.
Ze sprawozdania audytora wewnętrznego wynika, że „wnioski [o wykorzystanie
samochodu prywatnego] z reguły nie zawierały szczegółowego uzasadnienia użycia
samochodu, zastosowania stawki 100% za 1km przebiegu oraz porównywalnego kosztu
przejazdu środkami komunikacji publicznej”.
W ramach realizacji zaleceń poadytowych i wynikających z nich koniecznych do podjęcia
działań korygujących przeprowadzono szkolenia przypominające dla pracowników
mających w obowiązkach prowadzenie, ewidencję i rozliczanie delegacji służbowych.
Pracownicy ci muszą ten obowiązek mieć wpisany do swojego zakresu obowiązków, co
jest kolejnym zaleceniem audytora.
Audytor wskazał na konieczność właściwego uzasadniania wykorzystania samochodu
prywatnego do podróży służbowej zamiast transportu publicznego. Na wniosek Audytora
zostały dla naszego wydziału ustalone stawki za 1 km przebiegu pojazdu na poziomie 50%
stawki przewidzianej w rozporządzeniu w sprawie warunków ustalania oraz sposobu
dokonywania zwrotu kosztów używania do celów służbowych samochodów osobowych,
motocykli i motorowerów niebędących własnością pracodawcy. W uzasadnionych
przypadkach może być zastosowana wyższa stawka, uzależniona od warunków realizacji
podróży.

PROBLEMY Z PRAKTYKAMI NA PLATFORMIE WIKAMP
Ze względu na aspekty techniczne kursu „Praktyki” na platformie WIKAMP studenci
studiów II stopnia, którzy wcześniej byli studentami I stopnia na naszym Wydziale i
zapisywali się do przedmiotu „Praktyki” mogą napotkać sytuację, w której nie będą mieli
dostępu do przedmiotu na WIKAMPIE (nie będzie wtedy możliwe dodanie sprawozdania
za praktyki realizowane na studiach II stopnia, ani też wypisanie się z kursu i ponowna
rejestracja). Rozwiązanie tego problemu wymaga ponownej "aktywacji" uczestnictwa w
przedmiocie "Praktyki" - ale może to zrobić jedynie pełnomocnik ds. praktyk. Studenci
znajdujący się w powyższej problematycznej sytuacji są proszeni o skontaktowanie się
drogą mailową z mgr inż. Michałem Nowickim (michal.nowicki@p.lodz.pl) z prośbą o
aktywizację konta w przedmiocie „Praktyki” (w tym celu niezbędne będzie podanie
podstawowych danych tj. Imię i Nazwisko, Nr indeksu, Kierunek studiów).
1. Studenci studiów stacjonarnych (dziennych) zaliczają praktyki u mgr M. Nowickiego
2. Studenci studiów niestacjonarnych (zaocznych) zaliczają praktyki u dr hab. Anny
Adamik

REKRUTACJA NA WYJAZDY PRACOWNIKÓW W RAMACH PROGRAMU ERASMUS+
Na stronie www.erasmus.p.lodz.pl zostały opublikowane Komunikaty dotyczące zasad naboru pracowników Politechniki Łódzkiej na
wyjazdy celem prowadzenia zajęć i wyjazdy szkoleniowe w ramach programu Erasmus+ w roku akademickim 2016/2017.
Termin składania aplikacji upływa 30 listopada b.r. Dokumenty rekrutacyjne należy składać do Działu Kształcenia, Sekcja Edukacyjnych
Projektów Międzynarodowych, ul. Ks. Skorupki 10/12, pokój 105 a.

Targi Kół Naukowych OiZ
Na Wydziale działa 11 Kół Naukowych, które
będą się prezentowały na kolejnej już edycji
Targów Kół Naukowych i Organizacji
Studenckich Wydziału OIZ PŁ. Uprzejmie
informujemy,
że
tegoroczna
edycja
odbędzie się w 10 listopada 2016(czwartek)
w Lodexie w godzinach 9:30-14:30.
Każdy student będzie miał możliwość zapoznania się z działalnością poszczególnych kół
naukowych oraz wstępienia do grona członków KN. Działalność w KN rozwija nowe
możliwości, ułatwia kontakty z biznesem
oraz pozwala na zwiększenie szans otrzymania stypendium naukowego PŁ, poprzez
publikacje i udział w projektach.

MINIATURA - nowy konkurs
Narodowego Centrum Nauki
Terminy: nabór wniosków od 3 kwietnia
2017 r.
Kto: osoby, które uzyskały stopień doktora
do 12 lat przed wystąpienia z wnioskiem,
nie kierowały projektem badawczym i nie są
laureatami konkursów na stypendia
doktorskie lub staże podoktorskie NCN
Budżet: wysokość pojedynczego grantu - od
5 do 50 tys. zł; budżet całego konkursu
wynosi 12 mln zł
Rada Narodowego Centrum Nauki finalizuje
prace nad dokumentacją konkursu MINIATURA na pojedyncze działania naukowe służące realizacji badań podstawowych. Konkurs ma na celu wsparcie osób realizujących
działania naukowe w planowanym ubieganiu się o finansowanie projektów badawczych w konkursach Narodowego Centrum Nauki.

Harmonogram wydziałowych seminariów naukowych w roku akademickim 2016/2017
W dniu 28.09.2016 odbyło się posiedzenie wydziałowej Komisji Nauki. Ustalono na nim
harmonogram seminariów naukowych, które będą odbywać się na naszym Wydziale w
roku akademickim 2016/2017. Seminaria będą organizowane w środy, w następujących
terminach (środy, godz. 8.30 – 10.00):
Miesiąc
Seminarium naukowe (jednostka organizująca)
Październik 2016
26.10.2016 (K-94)
Listopad 2016
30.11.2016 (K-95)
Grudzień 2016
14.12.2016 (K-99 ZIM)
Styczeń 2017
18.01.2017 (K-99 ZSZ)
Luty 2017
Marzec 2017
08.03.2017 (K-91)
Kwiecień 2017
12.04.2017 (I-910 ZE)
Maj 2017
17.05.2017 (I-910 ZPTEP + ZNH)
Czerwiec 2017
(wolne, ew. doraźne seminarium)
Lipiec 2017
Wrzesień 2017
(wolne, ew. doraźne seminarium)
W ramach tego harmonogramu każda jednostka została zobowiązana do przygotowania i
przeprowadzenia jednego seminarium, które może sobie wybrać spośród następujących
rodzajów:
1.
Seminarium koncepcyjne (prezentacja koncepcji własnej pracy, projektu
badawczego itp.) – cel/cele, hipotezy, założenia teoretyczne/model, metodyka i plan
badań
2.
Seminarium awansowe (prezentacja pracy na stopień, ocena dorobku) – w
prezentacji uwzględnienie wymogów pracy awansowej na dany stopień
3.
Seminarium metodyczne (prezentacja metody prowadzenia badań, rozwoju
naukowego)
4.
Seminarium badawcze (przeprowadzenie badań, np. debata ekspercka) –
wyznaczenie celu, hipotez, określenie metodyki (metoda, technika, narzędzia badawcze),
przeprowadzenie badań
5.
Ew. inne seminarium naukowe wg własnego pomysłu
Imię i nazwisko prelegenta, rodzaj seminarium i tytuł wystąpienia należy przekazać
Markowi Matejunowi (matejun@p.lodz.pl) co najmniej 2 tygodnie przed seminarium.
Przypominamy, że obecność wszystkich pracowników naukowo-dydaktycznych na
seminariach Wydziału jest obowiązkowa.

WYKŁADY EKSPERCKIE NA PŁ
Rozpoczął się kolejny cykl wykładów eksperckich organizowanych w ramach ICT Polska
Centralna Klaster. Wszystkie wykłady będą miały charakter otwarty. Serdecznie zapraszamy szczególnie studentów do Centrum Technologii Informatycznych PŁ (CTI,
budynek B19, ul. Wólczańska 217/223) w środy od godziny 15.15.

Pracowniku naukowy - czy wiesz, że?
Biblioteka Główna PŁ oferuje elektroniczny
dostęp do interesujących baz danych, w tym
m.in. JCR (Journal Citation Reports z
wykazem czasopism posiadających impact
factor) oraz WoS (Web of Science). Wystarczy wejść na www.bg.p.lodz.pl – Zasoby
elektroniczne – bazy danych alfabetycznie.
Dostęp z domeny PŁ nie wymaga nawet
zalogowania!

Harmonogram wykładów:
12 października 2016 - "Zostań Fullstack Developerem pisząc w node.js", Cybercom
Poland, Aleksander Sokalszczuk,
19 października 2016 - "C# i LINQ, co to jest, jak używać", Comarch, Wojciech Sipa,
26 października 2016 - "Praca z kodem legacy – jak nie być smutnym programistą", CERI
International, Damian Sińczak, Szymon Rachański,
16 listopada 2016 -"Myśl bezpiecznie – wybrane aspekty zapewnienia bezpieczeństwa w
aplikacjach WWW", Accenture, Marcin Sachrajda,
23 listopada 2016 - "Git – co każdy powinien wiedzieć", Fujitsu Technology Solutions,
Marcin Komar, Arkadiusz Kubacki,
30 listopada 2016 - "Wprowadzenie do interaktywnej wizualizacji danych z D3.js",
Transition Technologies,
7 grudnia 2016 - "Komu potrzebny jest JavaScript?", GFT Poland, Piotr Leszczyński,
14 grudnia 2016 - "Elektronika dla każdego - od prostych prototypów do
skomplikowanych projektów", Harman, Michał Palczewski,
11 stycznia 2017 - "git commit –m „Showcase”, Ericpol, Agnieszka Kotowicz.

CIEKAWOSTKI PŁ

AKTUALNE WYNIKI REKRUTACJI NA WYDZIALE
YDZIALE

Ruszył cykl publikacji promujących naukę i
naukowców PŁ. Premiera artykułu lub filmu
w każdą środę na stronie internetowej PŁ.

Liczby ogółem 2016 (2015):
kandydatów
I stopień
II stopień
przyjętych
I stopień
II stopień
przyjętych po rezygnacjach
I stopień
II stopień
Studia I stopnia stacjonarne

W maju 2017 r. ma zostać oddane Łódzkie
Centrum Sportowo-Dydaktyczne budowane
na Politechnice Łódzkiej.
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GALA SPORTU AKADEMICKIEGO
Podczas corocznej Gali Sportu Akademickiego, która odbyła się 20 października
w Warszawie, przedstawiciele Politechniki
Łódzkiej: doc. Marek Sekieta - prezes KU
AZS PŁ oraz doc. Bogdan Żółtowski pełnomocnik rektora ds. studenckich, odebrali nagrody za 7 miejsce PŁ w klasyfikacji
generalnej Akademickich Mistrzostw Polski
2015/16 oraz wyróżnienie za wzorowe
zorganizowanie Akademickich Mistrzostw
Świata w Brydżu Sportowym.
- Serdecznie gratulujemy wspaniałym
zawodnikom KU AZS PŁ, bez których ten
sukces nie byłby możliwy. Należy podkreślić
również ogromne wsparcie i przychylność
władz Politechniki Łódzkiej, które umożliwiają rozwój sportu akademickiego na Politechnice Łódzkiej - powiedział odbierając
nagrodę prezes Klubu Uczelnianego AZS PŁ,
Marek Sekieta.

Studia I stopnia niestacjonarne

Studia II stopnia stacjonarne

Źródło: https://www.p.lodz.pl/pl/GalaSportu-Akademickiego

Studia II stopnia niestacjonarne
Pracowniku naukowy - czy wiesz, że?
Ciekawe informacje nt. rozwoju naukowego
i bibliometrii naukowej znajdziesz na blogu
dr. Emanuela Kulczyckiego:
www.ekulczycki.pl
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