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Pieniądze na projekty badawcze

Dla studentów 
i doktorantów
Narodowe Centrum Nauki ogłosiło 
konkursy na projekty badawcze 
w ramach badań podstawowych. Te, 
które są skierowane do studentów 
i doktorantów, to PRELUDIUM 18, 
OPUS 18, PRELUDIUM BIS oraz 
SONATA 15.

PRELUDIUM 18 to inicjatywa przezna-
czona dla młodych naukowców nieposiada-
jących jeszcze stopnia naukowego doktora. 
Wysokość finansowania zależy od długości 
realizacji badań: 70 tys. zł dla projektów 
trwających 12 miesięcy, 140 tys. zł dla pro-
jektów, w których okres realizacji potrwa 
24 miesiące, zaś 210 tys. zł dla badań za-
planowanych na 36 miesięcy. Skład zespołu 
badawczego może liczyć co najwyżej trzy 
osoby, w tym kierownik projektu i opiekun 
naukowy. W PRELUDIUM 18 do zdobycia 
jest kwota 30 mln zł.

W ramach konkursu OPUS 18 kierownicy 
projektów mogą sfinansować wynagrodze-
nie dla zespołu badawczego, stypendia dla 
studentów lub doktorantów oraz zakup lub 
wytworzenie aparatury naukowo-badawczej. 
Konkurs skierowany jest do osób, które 
posiadają w swoim dorobku naukowym co 
najmniej jedną opublikowaną lub przyjętą 
do druku pracę bądź jedno dokonanie ar-
tystyczne lub artystyczno-naukowe. W tej 
edycji badacze mogą zawalczyć o  łączną 
kwotę w wysokości aż 400 mln zł.

PRELUDIUM BIS to propozycja dla pod-
miotów prowadzących szkoły doktorskie. 
Jego cel to wsparcie kształcenia dokto-
rantów poprzez finansowanie stypendiów 
i  projektów badawczych realizowanych 
przez młodych naukowców w  ramach 
rozpraw doktorskich, a także trwających 

od 3 do 6 miesięcy staży zagranicznych 
mających za zadanie wspierać mobilność 
badaczy.

– PRELUDIUM BIS to elitarna ścieżka 
w ramach szkół doktorskich, która pozwoli 
na sfinansowanie projektów badawczych, 
staży zagranicznych oraz stypendiów dla 
300 młodych naukowców – mówi prof. 
Zbigniew Błocki, dyrektor NCN.

Projekty będą realizowane przez dokto-
rantów pod opieką ich promotorów, którzy 
będą pełnić rolę kierowników projektów. 
Zespół badawczy może składać się wyłącz-
nie z  kierownika projektu i  doktoranta, 
a badania można zaplanować na 36 lub 48 
miesięcy, stosownie do okresu kształcenia 
doktoranta w szkole doktorskiej.

Z kolei SONATA 15 jest konkursem skie-
rowanym do osób, które uzyskały stopień 
doktora w okresie od 2 do 7 lat przed rokiem 
wystąpienia z wnioskiem. Celem konkursu 
jest wsparcie w  stworzeniu unikatowe-
go warsztatu naukowego i  prowadzeniu 
innowacyjnych badań z  wykorzystaniem 
nowoczesnego zaplecza aparaturowego oraz 
oryginalnego rozwiązania metodologicznego. 
Do rozdysponowania jest 100 mln zł.

Wnioski w konkursach ogłoszonych przez 
Narodowe Centrum Nauki należy składać 
w formie elektronicznej, za pośrednictwem 
systemu ZSUN/OSF (https://osf.opi.org.
pl). Termin składania wniosków upływa 
16 grudnia 2019 r., zaś wyniki będą znane 
nie później niż w czerwcu 2020 r. Wnioski 
będą oceniane w dwuetapowej procedurze 
przez zespoły ekspertów NCN składające 
się z wybitnych naukowców specjalizują-
cych się w danej dziedzinie, przy wsparciu 
ekspertów zewnętrznych, w  tym również 
zagranicznych. (as)

Branżowa Szkoła I Stopnia Wojewódzkiego 
Zakładu Doskonalenia Zawodowego 
w Szczecinie

Początkiem działalności szkoły w Szczecinie było otwarcie 
już od września 1959 roku dwóch klas pierwszych, w któ-
rych naukę pobierało 50 uczniów w różnych zawodach: 
ślusarz, elektromechanik, stolarz. W 1946 roku imponujący 
kompleks gmachów poniemieckich szkół rzemieślniczych 
przejął Zarząd Miejski i  powstał Zakład Doskonalenia 
Rzemiosła. W  pierwszych latach szkoła napotykała na 
duże trudności, nie mając swego samodzielnego lokalu i 
korzystając gościnnie z pomieszczeń wykładowych ZDR, 
w  których prowadzono szkolenia kursowe. Praktyczna 
nauka zawodu odbywała się we własnych warsztatach.

Następne lata to dalszy rozwój szkoły, która zaczęła 
kształcić w  kolejnych nowych zawodach, takich jak: 
elektroinstalator, malarz, szkutnik, tokarz, introligator, 
stolarz, tapicer. Od roku 1964, kiedy to odbudowano 
drugie skrzydło budynku wyłącznie dla potrzeb szkoły, 
co stworzyło bardzo dobre warunki nauczania, szkoła 
liczyła już 20 oddziałów. Od 1 września 1970 roku szkoła 
zmieniła nazwę na Zasadniczą Szkołę Zawodową Do-
kształcającą WZDZ.

Początek lat dziewięćdziesiątych wraz ze zmianami 
ustrojowymi przyniósł zmiany gospodarcze. Część warsz-
tatów szkoleniowych zlikwidowano z powodu trudności 
finansowych, a  do szkoły zaczęto przyjmować uczniów 
do klas wielozawodowych z  zajęciami praktycznymi 
w zakładach pracy.

Rok 1999 to rok wprowadzenia do szkół reformy 
oświatowej, która również dotyczyła szkolnictwa za-
wodowego. Stanowisko dyrektora powierzono pani 
Marii Ścibior-Szczepan, która nadal pełni tę funkcję. 
W roku 2001 Wojewódzki Zakład Doskonalenia Zawo-
dowego w Szczecinie wraz ze wszystkimi prowadzonymi 
szkołami pod kierownictwem prezesa pana Jana Osiń-
skiego wdrożył System Zarządzania Jakością. Ostatnie 
dziesięciolecie przyniosło szkołom nowe wyzwania. 
W związku z przystąpieniem Polski do Unii Europejskiej 
stało się możliwe pozyskiwanie środków europejskich 
na rozwój szkół. W  maju 2008 roku dyrektor szkoły, 
kilkoro nauczycieli i  instruktorzy praktycznej nauki 
zawodu włączyli się do prac związanych ze składaniem 
projektów finansowanych z  Europejskiego Funduszu 
Społecznego. Szkoła została wyposażona w nowoczesną 
salę multimedialną (z 16 stanowiskami komputero-
wymi i  tablicą interaktywną), w  której odbywają się 
prezentacje multimedialne ze wszystkich przedmiotów. 
Pracownia ta pozwoliła na wdrożenie nowych form na-
uczania z wykorzystaniem technologii informatycznych. 
Ponadto doposażono pracownię elektryczną i warsztaty 
szkolne w sprzęt specjalistyczny, a bibliotekę szkolną 
w cenny księgozbiór.

W 2018 roku w ramach dofinansowania z Regionalnego 
Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 
na lata 2014 – 2020 przebudowano warsztat ślusarsko-mecha-
niczny. Warsztat wyposażono w nowoczesne obrabiarki do 
metalu, powstała pracownia projektowania i programowania 
CNC. Jednocześnie do oferty szkoleniowej wprowadzono 
nowy zawód – operator obrabiarek skrawających.

Ponadto nasi uczniowie uczestniczą w  różnych pro-
gramach unijnych, uzyskując dodatkowe kwalifikacje 
rynkowe. Bierzemy udział w programie Erasmus+, dzięki 
któremu uczniowie odbywają staże zagraniczne (Włochy, 
Niemcy). Na bieżąco baza dydaktyczna szkoły doposażana 
jest w nowoczesne technologie.

Naszym uczniom zapewniamy stałą opiekę pedagoga 
szkolnego, psychologa, pielęgniarki i doradcy zawodowe-
go. Najlepsi uczniowie i sportowcy otrzymują stypendia. 
Szkoła na bieżąco współpracuje z wieloma instytucjami 
i pracodawcami uczniów.

W okresie 60 lat działalności mury szkoły prowadzonej 
przez Wojewódzki Zakład Doskonalenia Zawodowego 
w  Szczecinie opuściło około 6,5 tysiąca absolwentów, 
z których pewna liczba ukończyła studia wyższe.
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