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SZLACHETNA PACZKA NA OIZ
W dniach 5-8 grudnia, studenci i pracownicy Wydział Organizacji i Zarządzania
Politechnika Łódzka zbierali fundusze na
SZLACHETNĄ PACZKĘ. W sumie udało się
zebrać prawie 5000 zł i przygotować 28 paczek, które trafiły w niedzielę 11 grudnia do
nowych właścicieli.
Pamiętajcie, że dobro wraca!

Życzenia noworoczne
Nowy Rok to zawsze pytanie, podniecenie, oczekiwanie lepszego, ale czasem niepewność
i obawa. Nie wiemy czego doświadczymy: czy damy radę zrealizować wyzwania z
zobowiązań noworocznych? Dlatego życzę Naszemu Wydziałowi, aby nasze plany udało
się zrealizować. Skutecznie i efektywnie. Aby ryzyka, stały się szansami, aby każdy z nas
znalazł w sobie chęć, a nawet entuzjazm do wspólnej pracy i budowy silnego Wydziału.
Moim marzeniem jest to, by każdy z Państwa mógł powiedzieć, że sukces jaki osiąga
Wydział jest dzięki niemu i jego pracy. Tego gorąco Państwu życzę i proszę również
przyjąć życzenia pomyślności w tym Nowym Roku. Ufam, że satysfakcja z pracy i szczęście
osobiste dadzą Państwu spokój i dobre życie.
Pozostaję w nadziei i ufności, że tak będzie.

PROJEKT „MATURA I CO DALEJ?”
KN Experience w ramach projektu "matura i
co dalej?" odwiedziło już 6 szkół przeprowadzając 12 szkoleń z zakresu motywacji,
radzenia sobie ze stresem, autoprezentacji
oraz zarządzania czasem, szkoląc ponad 200
uczniów łódzkich i okolicznych szkół średnich, a to jeszcze nie koniec w tej edycji.
Więcej na temat projektu na stronie FB.

STYPENDYSTA MIASTA ŁODZI
W gronie Stypendystów Miasta Łodzi w
roku akademickim 2016/2017 znalazł się
student I roku studiów I stopnia w trybie
stacjonarnym Rafał Sipak. Serdecznie gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów tym
razem na poziomie akademickim.

Z PRZYMRÓŻENIEM OKA
„Dwóch profesorów rozmawia na Radzie
Wydziału, gdzie omawiane są problemy i ich
rozwiązania, aż w pewnym momencie padł
taki oto tekst:
- bo u nas nie pracuje się dla kasy, tylko dla
atmosfery.
Odpowiedź była zaskakująco szybka
- Gdybym chciał pracować dla atmosfery to
bym się zatrudnił w NASA...”

Zbigniew Wiśniewski
Dziekan

Podsumowanie roku 2016
Sukcesy Wydziału:
- Pozytywna akredytacja na kierunku ZIP.
- Uruchomienie kierunku Management, pierwszy nabór na Management i Inżynierię
Zarządzania .
- Bardzo dobra rekrutacja na wszystkie kierunki oferowane przez Wydział - najlepsza od
lat, coraz więcej studentów pozostaje na Wydziale - mniej rezygnuje.
- Obchody 25-lecia Wydziału z Udziałem Komitetu Nauk Organizacji i Zarządzania PAN
oraz Komitetu Inżynierii Produkcji PAN.
- Poradzenie sobie z procesem rekrutacji przy tak wysokim wskaźniku wymiany kadry
(super administracja).
- Zakończenie mapowania NND Integrum dla Wydziału OIZ.
- Sukcesy wydawnicze związane z parametryzacją - pracujemy nad 15 nowymi
monografiami.
- Sukcesy indywidualne związane z publikacjami.
- Nagroda Polskiej Akademii Nauk dla dra Dariusza Klimka za najlepszą pracę naukowobadawczą opublikowaną w 2015 roku za książkę “Funkcja ekonomiczna migracji
zarobkowej z Ukrainy do Polski”.
- W 2016 roku 6 publikacji na liście A za łącznie 165 punktów.
- Wyróżnienie w mobilności Erasmus - vice lider PŁ w wymianie studenckiej, lider w
wyjazdach pracowników.
- Bardzo aktywny udział naszych pracowników w organizacji Mobility Week na PŁ (Iwona
Staniec i Piotr Józwiak).
- Przystąpienie do procesu certyfikacji.
- Habilitacje – dr hab. Anna Adamik, dr hab. Marek Matejun, dr hab. Grzegorz
Szymański.
Co przed nami ?:
- Oczekiwanie na wynik Dekra.
- Restrukturyzacja Kierunków Studiów ZiIP oraz Zarządzanie pod kątem bilansowania
obciążeń między jednostkami.
- Uzyskanie uprawnień habilitacyjnych.

NAJLEPSZY WYKŁADOWCA
2015/2016 WYDZIAŁU OIZ

Nagroda PAN i ZUS dla dra Klimka

W roku akademickim 2015/2016 laureatem
konkursu na najlepszego wykładowcę OiZ PŁ
został ponownie dr inż. Grzegorz
Bogusławski, to już czwarta nagroda dra.
Wśród nominowanych byli także Grzegorz
Szymański oraz Piotr Wolankiewicz. Natomiast dr Sebastian Bakalarczyk został nominowany w Centrum Kształcenia Międzynarodowego (IFE).

Dr Dariusz Klimek otrzymał nagrodę za
najlepszą pracę naukowo-badawczą
opublikowaną w 2015 roku pt. „Fun-kcja
ekonomiczna migracji zarobkowej z
Ukrainy do Polski”, przyznaną przez
Komitet Nauk o Pracy i Polityce Społecznej Polskiej Akademii Nauk oraz
Zakład Ubezpieczeń Społecznych.
Serdecznie gratulujemy.

Podgląd obciążeń sal na Wydziale
W planach zajęć oprócz samych planów jest bezpośredni podgląd do obciążeń sal!
Na stronie z planami zajęć nie było dostępnej informacji o obciążeniach sal. Są to bardzo ważne dane dla nauczycieli. Dzięki nim można
lepiej planować zaliczenia oraz zmiany terminów zajęć, na przykład w przypadku konieczności odrabiania zajęć.

Pracowniku naukowy - czy wiesz, że?
9 grudnia 2016 ukazała się najnowsza lista
czasopism punktowanych Ministerstwa
Nauki i Szkolnictwa Wyższego obejmująca 3
części: A (uznane czasopisma międzynarodowe indeksowane na liście JCR), B (czasopisma nie posiadające Impact Factor, głównie polskie czasopisma) oraz C (lista czasopism
humanistycznych).
Najnowszy
wykaz czasopism punktowanych dostępny
jest tutaj.

Nauka movi(e)
Politechnika Łódzka uruchomiła cykl filmów
i wywiadów z pracownikami naukowymi PŁ
ukazującymi największe projekty, wynalazki
i badania prowadzone na PŁ. Premiera artykułu lub filmu w każdą środę na stronie internetowej PŁ oraz profilu FB PŁ. W
najbliższym czasie powinny pojawić się
wywiady z dr hab. inż. Magdaleną Grębosz
opowiadającą o realizacji grantu pt. "nostalgia w zarządzaniu marką" oraz z dr hab.
inż. Grzegorzem Szymańskim współrealizatorem badań na temat efektu ROPO
(Research Online Purchase Offline) w
polskim handlu internetowym.

Pracowniku naukowy - czy wiesz, że?
Interesujące informacje na temat przebiegu
postępowań habilitacyjnych oraz wielu
pozakulisowych spraw związanych z naukowymi postępowaniami awansowymi
znajdziecie na blogu „Robię habilitację” –
link.

Wyniki konkursu na projekty w ramach Grantów Dziekana
Na posiedzeniu w dniu 14.12.2016 Wydziałowa Komisja ds. Nauki rozpatrzyła wnioski
składane w ramach konkursu o Granty Dziekana. Wnioski były oceniane na specjalnych
formularzach na podstawie 5 kryteriów:
•
wartość naukowa projektu,
•
realna możliwość wykonania projektu w zaplanowanym terminie,
•
znaczenie przewidywanych wyników dla rozwoju naukowego (i jednocześnie
dydaktycznego) wnioskodawcy,
•
zbieżność efektów z interesami naukowymi i strategią wydziału,
•
dotychczasowa aktywność naukowa wnioskodawcy.
Dzięki wykorzystaniu formularzy ocen wnioskodawcy mogli zapoznać się z przypisanymi
punktami oraz opisową oceną projektu przez każdego z recenzentów.
Pozytywną rekomendację i następnie zgodę na finansowanie przez Dziekana otrzymało 9
projektów na łączną kwotę: 168.864,00 zł (kolejność według wysokości przyznanych
ocen):
Iwona Staniec „Ryzyko relacji z dostawcą nowych technologii”, kwota dofinansowania:
18.864 zł.
Anna Adamik „Kooperacyjne mechanizmy dynamizowania przewagi konkurencyjnej
przedsiębiorstw - budowa i testowanie narzędzia”, kwota dofinansowania: 20.000 zł.
Sylwia Flaszewska „Badanie i ocena procesu dzielenia się wiedzą w przedsiębiorstwie”,
kwota dofinansowania: 20.000 zł.
Katarzyna Szymańska „Uwarunkowania rozwoju sektorów kreatywnych zlokalizowanych
w województwie łódzkim”, kwota dofinansowania: 20.000 zł.
Katarzyna Boczkowska „Procesowe zarządzanie bezpieczeństwem i higieną pracy” ,
kwota dofinansowania: 20.000 zł.
Dagna Siuda „Zachowania konsumentów w wirtualnych społecznościach marek”, kwota
dofinansowania: 10.000 zł.
Aleksandra Januszkiewicz „Uwarunkowania oceny realizacji
samorządów lokalnych w Polsce”, kwota dofinansowania: 20.000 zł.

strategii

rozwoju

Grzegorz Bogusławski „Zastosowanie nowoczesnych technik modelowania 3D dla
potrzeb bioniki”, kwota dofinansowania: 20.000 zł.
Barbara Galińska „Ocena i wybór dostawców w oparciu o uniwersalną metodę selekcji”,
kwota dofinansowania: 20.000 zł.
Serdecznie gratulujemy laureatom i życzymy powodzenia w realizacji projektów!

Regulamin finansowania dzieł i postępowań awansowych
W dniu 30.11.2016 członkowie Komisji Nauki, a następnie Dziekan zaakceptowali „Regulamin finansowania dzieł i postępowań
awansowych ze środków Wydziału Organizacji i Zarządzania Politechniki Łódzkiej”. Pełna treść regulaminu dostępna jest na stronie
Wydziału w menu: „Nauka” – „Finansowanie dzieł i postępowań awansowych” – link.
Regulamin określa zasady finansowania kosztów wydania dzieł składanych jako osiągnięcia główne w postępowaniach awansowych oraz
przeprowadzania postępowań awansowych o nadanie stopnia naukowego doktora habilitowanego lub nadanie tytułu profesora.
Ogólny zarys procedury przedstawia się następująco:
•
najpierw należy zgłosić potrzebę finansowania dzieła i/lub postępowania awansowego poprzez rozmowę z Dziekanem,
•
w pierwszej kolejności Dziekan wydaję zgodę na finansowanie recenzji wydawniczych,
•
po uzyskaniu pozytywnych recenzji wydawniczych należy przygotować wymagane dokumenty awansowe i zaprezentować pracę
oraz dorobek na Wydziałowym Seminarium Awansowym przed Komisją Nauki (seminarium jest otwarte dla wszystkich
pracowników Wydziału),
•
na tej podstawie Komisja Nauki wydaje opinię w sprawie finansowania,
•
Dziekan podejmuje ostateczną decyzję w sprawie finansowania wydania dzieła oraz postępowania awansowego.

NOWY KONKURS NARODOWEGO CENTRUM NAUKI – PROJEKTY „MINIATURA”
Narodowe Centrum Nauki proponuje nowy konkurs „Miniatura”. Obejmuje on tzw. „małe granty” a więc pojedyncze działania naukowe
służące realizacji badań podstawowych (mających charakter teoretyczny, pozbawionych aplikacyjności). Wśród zadań badawczych
finansowanych w ramach tych projektów można wymienić: badania wstępne, badania pilotażowe, kwerendy, staż naukowy, wyjazd
badawczy, wyjazd konferencyjny, czy konsultacje naukowe.
Konkurs skierowany jest do osób posiadających stopień naukowy doktora nadany w okresie do 12 lat przed rokiem wystąpienia z
wnioskiem oraz jednocześnie zatrudnionych na umowę o pracę w jednostce naukowej. W konkursie nie mogą brać udziału dotychczasowi
kierownicy projektów badawczych NCN oraz laureaci konkursów na stypendia doktorskie lub staże po uzyskaniu stopnia naukowego
doktora finansowane ze środków NCN. Oznacza to, że konkurencja w ramach konkursu jest nieco mniejsza i zwiększa się szansa na
otrzymanie grantu.
Czas realizacji projektów wynosi do 12 miesięcy, a maksymalna wysokość finansowania od 5 tys. zł do 50 tys. zł. Wysokość kosztów
pośrednich nie może przekroczyć 10% kosztów bezpośrednich. W projektach występują pewne ograniczenia wydatków. Nie są
finansowane:
•
koszty honorariów z tytułu recenzji wydawniczych,
•
zakup, wytworzenie lub modernizacja aparatury naukowo-badawczej, urządzeń i programów,
•
koszty wynagrodzeń oraz stypendiów naukowych, z wyjątkiem wynagrodzeń wykonawców zbiorowych niebędących
pracownikami jednostki (warto angażować „pracowników” w projekt – dzięki temu można uzasadnić, że było się
kierownikiem/koordynatorem projektu!)
•
koszty zakupu sprzętu informatycznego i biurowego,
•
koszty organizacji konferencji, warsztatów, seminariów, spotkań.
We wniosku podaje się bardzo mało informacji, dzięki czemu koszty transakcyjne tych projektów są bardzo niskie:
•
przebieg kariery naukowej,
•
najważniejszą publikację (trzeba dodatkowo załączyć plik z publikacją),
•
kosztorys (szczegółowy + zbiorczy),
•
opis działania naukowego (maks 1 strona) – TYLKO w jęz. polskim – nie trzeba tłumaczyć na język angielski, jak to jest w
większości innych konkursów NCN. Opis ten obejmuje:
o syntetyczny opis badań prowadzonych przez osobę realizującą działanie naukowe,
o opis działania przewidzianego do realizacji,
o uzasadnienie konieczności realizacji wybranego działania,
o spodziewany efekt.
Dokumenty ułatwiające ocenę: np. potwierdzenie przyjęcia na staż, wyceny, zgoda na przeprowadzenie kwerendy, ew. inne dokumenty
potwierdzające planowane działania.
Konkurs „Miniatura” w odróżnieniu od innych konkursów NCN przebiega w trybie ciągłym. Zgodnie z informacjami na stronie NCN nabór
wniosków rozpocznie się 3 kwietnia 2017 r. Wstępnie konkurs zaplanowany do 31 grudnia 2017 z możliwością kontynuacji w 2018.
Kontynuacja będzie prawdopodobnie uzależniona od zainteresowania i poziomu składanych wniosków. Dodatkowym atutem jest
uproszczona procedura oceny, która podobno ma zapewnić wydanie decyzji dotyczącej finasowania w ciągu 3 miesięcy od złożenia
wniosku. Do podziału jest dość dużo środków: 20 mln złotych (400 maksymalnych grantów), przy czym kierownik może tylko 1 raz
realizować konkurs Miniatura.
Kryteria oceny składanych wniosków obejmują:
•
spełnienie kryterium badań podstawowych (czy projekt ma charakter teoretyczny, pozbawiony aplikacyjności – dla projektów
aplikacyjnych są przeznaczone inne konkursy),
•
osiągnięcia naukowe osoby realizującej działanie naukowe,
•
ocenę publikacji załączonej do wniosku,
•
ocenę działania naukowego w kontekście jego poziomu naukowego i nowatorstwa,
•
wpływ realizacji działania na rozwój kariery kandydata,
•
zasadność planowanych kosztów w stosunku do przedmiotu i zakresu działania.
Bardzo zachęcamy WSZYSTKIE osoby nierealizujące projektu badawczego i spełniające kryteria do wzięcia udziału w konkursie
„Miniatura”!!
KONIECZNIE TRZEBA SPRÓBOWAĆ! Dla wielu osób może to być pierwszy krok do świata projektów badawczych Narodowego Centrum
Nauki! Szczegółowe informacje o konkursie znajdziecie Państwo na stronie: https://www.ncn.gov.pl/ogloszenia/konkursy/miniatura1
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