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W związku ze zmianą Regulaminu organizacyjnego administracji 
Uniwersytetu Gdańskiego, z dniem 1 września 2016 r. Dział Zarządzania 
Projektami Międzynarodowymi został połączony z Biurem Zarządzania 
Krajowymi Projektami Naukowymi i obecnie funkcjonuje jako Biuro 
Zarządzania Projektami. Jednostka podlega pod Prorektora ds. Rozwoju 
prof. dra hab. Krzysztofa Bielawskiego. 
  

INFORMACJE OGÓLNE 

Nowa wersja Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych Regionalnego 
Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 
30 sierpnia 2016 roku, uchwałą nr 869/167/16, Zarząd Województwa 
Pomorskiego przyjął kolejną wersję SzOOP RPO WP 2014-2020. 
SzOOP RPO WP będzie podlegał dalszym modyfikacjom wraz z postępem 
realizacji RPO WP 2014-2020. 
Więcej informacji 
  
Wzór umowy – Premia na Horyzoncie 
Jednostki naukowe, które otrzymały decyzje o przyznanych środkach 
finansowych na działania wspomagające uczestnictwo jednostek naukowych w 
programie ramowym w zakresie badań naukowych i innowacji Horyzont 2020 i 
programie Euratom w ramach konkursu „Premia na Horyzoncie” są 
zobowiązane do przesłania do ministerstwa wypełnionego wzoru umowy do 
dnia 26 października 2016 r. 
Więcej informacji 
  
Komisja Europejska szuka ekspertów do pracy nad koncepcją 
Europejskiej Rady ds. Innowacji 
KE zaprasza ekspertów w zakresie innowacji, którzy będą wspierać ją w 
określeniu kształtu i zakresu działań Europejskiej Rady ds. Innowacji. 
Od lutego do kwietnia 2016 r. Komisja zbierała opinie na temat utworzenia 
Europejskiej Rady ds. Innowacji. Wyniki konsultacji opublikowano w czerwcu 
br. Carlos Moedas, komisarz ds. Badań, Nauki i Innowacji, przedstawił plany 
utworzenia Europejskiej Rady ds. Innowacji, która, na wzór Europejskiej Rady 
ds. Badań Naukowych wspierającej naukowców, będzie pomagać najbardziej 
obiecującym europejskim innowatorom. Teraz Komisja Europejska zaprasza 
najlepszych innowatorów Europy do przyłączenia się do grupy 12 ekspertów, 
którzy będą doradzać w zakresie tworzenia Europejskiej Rady ds. Innowacji 
(EIC). 
Termin składania wniosków upływa 27 października 2016 roku. Utworzona 

  

http://www.rpo.pomorskie.eu/-/nowa-wersja-szoop-rpo-wp-2014-20-8
http://www.nauka.gov.pl/komunikaty/wzor-umowy-premia-na-horyzoncie.html


grupa rozpocznie pracę z końcem 2016 roku. 
Więcej informacji 
  
  

KONKURSY 

Narodowe Centrum Nauki ogłosiło konkurs OPUS 12  
OPUS to najpopularniejszy konkurs NCN, skierowany do szerokiego grona 
odbiorców. Może w nim startować każdy badacz, niezależnie od stażu i 
stopnia naukowego. Uzyskane środki można przeznaczyć na stworzenie 
zespołu badawczego oraz zakup aparatury potrzebnej do realizacji badań. 
Budżet konkursu wynosi 250 mln zł. 
Termin składania wniosków: 15 grudnia 2016 r. 
Więcej informacji 
  
Narodowe Centrum Nauki ogłosiło konkurs PRELUDIUM 12 
Konkurs dedykowany jest badaczom rozpoczynającym karierę naukową, 
którzy nie posiadają stopnia naukowego doktora. Jest to szansa dla 
doktorantów na pierwsze samodzielne poprowadzenie projektu badawczego. 
Budżet konkursu wynosi 30 mln zł. 
Termin składania wniosków: 15 grudnia 2016 r. 
Więcej informacji 
  
Narodowe Centrum Nauki ogłosiło konkurs SONATA 12 
SONATA jest konkursem skierowanym do badaczy na początku kariery, 
jednak nieco bardziej doświadczonych. O finansowanie mogą ubiegać się 
naukowcy ze stopniem naukowym doktora, którzy uzyskali go maksymalnie 7 
lat przed złożeniem wniosku czyli w latach 2009-2016.  
Budżet konkursu wynosi 50 mln zł. 
Termin składania wniosków: 15 grudnia 2016 r. 
Więcej informacji 
  
Narodowe Centrum Nauki ogłosiło konkurs POLONEZ 3 
Polonez 3 to konkurs adresowany do naukowców przyjeżdżających z 
zagranicy, którzy chcą prowadzić badania naukowe w polskich jednostkach. 
Adresat konkursu: osoba posiadająca stopień doktora lub przynajmniej 4 lata 
doświadczenia  badawczego w pełnym wymiarze czasu pracy, która w okresie 
3 lat przed terminem ogłoszenia konkursu nie mieszkała, nie pracowała ani nie 
studiowała w Polsce dłużej niż 12 miesięcy. 
Czas pobytu naukowca w Polsce: 12 miesięcy lub 24 miesiące 
Finansowanie: 
- Naukowiec otrzymuje: wynagrodzenie (w tym mobility allowance): 4 350 EUR 
brutto/miesiąc (umowa o pracę; kwota obejmuje wszystkie koszty 
pracodawcy), dodatek rodzinny: 300 EUR brutto/miesiąc (dla osób 
przyjeżdżających z rodzinami na okres co najmniej 3 miesięcy), grant 
badawczy, program szkoleń rozwijających różnorodne kompetencje stażysty. 
- Jednostka otrzymuje koszty pośrednie w wysokości 20%. 

http://ec.europa.eu/research/index.cfm?pg=newsalert&year=2016&na=na-290916-1
https://www.ncn.gov.pl/ogloszenia/konkursy/opus12
https://www.ncn.gov.pl/ogloszenia/konkursy/preludium12
https://www.ncn.gov.pl/ogloszenia/konkursy/sonata12


Termin składania wniosków: 15 grudnia 2016 r. 
Więcej informacji 
  
Narodowe Centrum Nauki ogłosiło konkurs BEETHOVEN 2 
BEETHOVEN to konkurs na zadania badacze realizowane przez polskie 
zespoły naukowe w ramach polsko-niemieckich projektów badawczych. 
Przyznawanie środków na zadania realizowane przez zespoły niemieckie 
podlega zasadom ustalonym przez Deutsche 
Forschungsgemeinschaft  (DFG). 
Budżet konkursu wynosi 30 mln zł. 
Termin składania wniosków: 15 grudnia 2016 r. 
Więcej informacji 
  
Fundacja na rzecz Nauki Polskiej ogłosiła konkurs START 2017 
Fundacja na rzecz Nauki Polskiej rozpoczęła przyjmowanie wniosków w 
kolejnej edycji programu START.  
Stypendium START jest wyróżnieniem dla najzdolniejszych młodych badaczy 
przyznawanym w dowód uznania dla ich osiągnięć. Ubiegać się o nie mogą 
badacze reprezentujący wszystkie dziedziny nauki, którzy w momencie 
składania wniosku nie ukończyli 30. roku życia. W konkursie oceniane są 
przede wszystkim jakość i oryginalność dotychczasowego dorobku naukowego 
kandydata oraz jego najważniejsze osiągnięcie badawcze. Każdy laureat może 
liczyć na wsparcie w wysokości ponad 20 tys. zł rocznie. 
W programie START przyznane zostaną również wyróżnienia wybitnym 
kandydatom, których osiągnięcia naukowe zostały najwyżej ocenione przez 
recenzentów konkursu w trzech obszarach dziedzinowych: nauk 
humanistycznych i społecznych, przyrodniczych i medycznych oraz ścisłych i 
technicznych. 
Wnioski można składać do 31 października br. 
Więcej informacji 
  
Ogłoszono konkurs modułu „Uniwersalia” 2.2 w ramach Narodowego 
Programu Rozwoju Humanistyki 
Narodowy Program Rozwoju Humanistyki to szereg działań, które mają ułatwić 
integrację polskiej humanistyki z humanistyką europejską i światową, a 
młodym naukowcom - pomóc w rozwoju kariery we współpracy z 
zagranicznymi ośrodkami naukowymi. Program ma też upowszechniać 
osiągnięcia humanistyki polskiej w świecie. 
Przedmiotem konkursu jest finansowanie projektów realizowanych w Polsce, 
obejmujących naukowe wydania krytyczne (przekłady na język polski wraz z 
naukowym opracowaniem edytorskim, w tym filologicznym, bibliograficznym, 
historycznym, interpretacyjnym, etc.) najważniejszych dzieł należących do 
kultury światowej w celu włączenia ich w obieg polskiej humanistyki. 
Termin składania wniosków: 31 października 2016 r. 
Więcej informacji 
  
Ogłoszono konkurs modułu „Uniwersalia” 2.1 w ramach Narodowego 
Programu Rozwoju Humanistyki 

https://www.ncn.gov.pl/ogloszenia/konkursy/polonez3
https://www.ncn.gov.pl/ogloszenia/konkursy/beethoven2
http://www.fnp.org.pl/oferta/start/
http://www.nauka.gov.pl/komunikaty/ogloszenie-konkursu-modulu-uniwersalia-2-2-w-ramach-nprh.html


Przedmiotem konkursu jest finansowanie przekładów na języki kongresowe (z 
priorytetem języka angielskiego) najważniejszych osiągnięć polskiej 
humanistyki, obejmujących zarówno dawne, jak i nowe osiągnięcia nauk 
humanistycznych, w celu włączenia ich do międzynarodowego obiegu 
naukowego. 
Termin składania wniosków: 31 października 2016 r. 
Więcej informacji 
  
Ogłoszono konkurs modułu „Dziedzictwo narodowe” w ramach 
Narodowego Programu Rozwoju Humanistyki 
Przedmiotem konkursu jest opracowanie unikatowego zasobu źródłowego, 
istotnego dla polskiego dziedzictwa kulturowego, służące jego ochronie, 
upowszechnianiu oraz włączeniu do żywej tradycji kultury narodowej. 
Do konkursu mogą być zgłoszone projekty z niżej wymienionych 
priorytetowych obszarów badawczych w zakresie nauk humanistycznych: 
- Polska myśl filozoficzna, społeczna, religijna oraz o literaturze i sztuce. 
- Emigracja z ziem polskich od XVIII wieku. 
- Kontynuowanie fundamentalnych prac dokumentacyjnych, słownikowych i 
bibliograficznych. 
- Kontynuowanie edycji krytycznych pism uznanych autorów. 
Termin składania wniosków: 31 października 2016 r. 
Więcej informacji 
  
Nabór wniosków do Programu Międzynarodowe Agendy Badawcze 
(Program Operacyjny Inteligentny Rozwój, Działanie 4.3) 
Celem programu Międzynarodowe Agendy Badawcze (MAB) jest umożliwienie 
utworzenia w Polsce nowych jednostek badawczych (struktur organizacyjno-
prawnych) kierowanych przez wybitnych naukowców z całego świata, w 
których zespoły złożone z wybitnych naukowców zagranicznych i polskich 
reprezentujących różne specjalizacje naukowe będą realizować badania 
naukowe i prace rozwojowe na najwyższym światowym poziomie. 
Wsparcie powinno przyczynić się do stworzenia w Polsce wyspecjalizowanych, 
wiodących w skali światowej jednostek naukowych stosujących najlepsze 
światowe praktyki w zakresie: 
- Identyfikowania programów i tematów badawczych; 
- Polityki personalnej oraz zarządzania pracami B+R; 
- Komercjalizacji wyników prac B+R. 
Program MAB jest dedykowany wybitnym naukowcom z Polski lub zagranicy o 
uznanym dorobku naukowym, którzy w związku ze zdobytym doświadczeniem 
zapewnią sprawne funkcjonowanie jednostki realizującej MAB. Naukowcy 
składający wnioski w konkursie powinni reprezentować poziom ERC Advanced 
Grant i mieć profil podobny do osób starających się o kierownicze stanowiska 
w czołowych instytucjach naukowych na świecie. 
Termin składania wniosków: 30 października 2016 r. 
Więcej informacji 
  
Aktualizacja harmonogramu konkursów w Programie Inteligentny Rozwój 
na 2016 r. 

http://www.nauka.gov.pl/komunikaty/ogloszenie-konkursu-modulu-uniwersalia-2-1-w-ramach-nprh.html
http://www.nauka.gov.pl/komunikaty/ogloszenie-konkursu-modulu-dziedzictwo-narodowe-w-ramach-nprh.html
http://www.fnp.org.pl/oferta/miedzynarodowe-agendy-badawcze-mab/


Więcej informacji 
  
Harmonogram naborów wniosków w Programie Wiedza Edukacja Rozwój 
Dokument zawiera harmonogram naborów wniosków o dofinansowanie w 
trybie konkursowym dla Programu Wiedza Edukacja Rozwój na 2016 rok. 
Więcej informacji 
  
Nabór projektów typu Seed Money z programu Interreg Region Morza 
Bałtyckiego 
21 września br. został otwarty nabór na inicjatywy typu Seed Money. Środki 
instrumentu Seed Money, finansowanego z programu Interreg Region Morza 
Bałtyckiego, wspierają etap przygotowawczy projektów wpisujących się w plan 
działania Strategii Unii Europejskiej dla Regionu Morza Bałtyckiego (SUE 
RMB). 
Projekt wniosku o dofinansowanie zawierający koncepcję planowanego 
głównego projektu należy złożyć do odpowiedniego Koordynatora Obszaru 
Tematycznego lub Działania Horyzontalnego SUE RMB przed 28 października 
2016 r. W każdym projekcie musi uczestniczyć co najmniej trzech partnerów z 
trzech różnych państw z obszaru objętego programem IBSR: partner wiodący i 
minimum dwóch innych partnerów projektu. Partnerzy wiodący muszą mieć 
siedzibę na terytorium państwa członkowskiego UE na obszarze objętym 
programem IBSR lub w Norwegii. Łączny budżet projektu typu Seed Money 
wynosi 50 000 EUR. Dofinansowanie ze środków IBSR stanowi maksymalnie 
85% łącznego budżetu. Aby uzyskać dofinansowanie, partnerzy projektu 
muszą wnieść własny wkład finansowy wynoszący co najmniej 15% łącznego 
budżetu.  
Więcej informacji 
  
Nowy program UWERTURA 1 wspierający naukowców przygotowujących 
wnioski o granty ERC 
W odpowiedzi na inicjatywę ERC w 5 krajach europejskich – Czechach, 
Estonii, Słowenii,w Polsce i na Węgrzech (a także w regionie Flandrii) – 
powstają programy „visitting fellowships”. Mają one ułatwić naukowcom jak 
najlepsze przygotowanie wniosku o grant ERC. 
Nowy konkurs dedykowany będzie osobom posiadającym co najmniej stopień 
doktora, które planują wystąpienie z wnioskiem o finansowanie projektów 
badawczych do ERC. Celem konkursu będzie wsparcie uczonych 
prowadzących badania naukowe w polskich jednostkach naukowych w 
skutecznym ubieganiu się o środki europejskie na realizację badań 
naukowych, a także zwiększenie ich udziału w gronie laureatów grantów ERC. 
W ramach konkursu UWERTURA 1 , NCN sfinansuje staż trwający od 3 do 6 
miesięcy w wybranym zagranicznym zespole naukowym realizującym grant 
ERC, pod warunkiem, że osoba realizująca staż  wystąpi  z wnioskiem o grant 
ERC w terminie do 18 miesięcy od dnia jego zakończenia . Projekt badawczy 
powinien zostać zaplanowany do realizacji w polskiej jednostce naukowej.  
ERC poinformowała o programie liderów realizowanych projektów, prosząc o 
zgłaszanie chęci goszczenia naukowców na stażach. W Polsce taki program 
„visitting fellowships” będzie realizowany przez Narodowe Centrum Nauki. 

http://www.poir.gov.pl/Strony/wiadomosci/Aktualizacja-harmonogramu-konkursow-w-Programie-Inteligentny-Rozwoj-na-2016-r
http://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/Strony/skorzystaj/Harmonogramy-naborow-wnioskow/Harmonogramy-naborow-wnioskow-na-2016-rok/Harmonogram-naborow-wnioskow-w-Programie-Wiedza-Edukacja-Rozwoj
http://www.ewt.gov.pl/Strony/wiadomosci/Nabor-projektow-typu-Seed-Money-z-programu-Interreg-Region-Morza-Baltyckiego


Pierwsza edycja konkursu UWERTURA 1 zostanie ogłoszona już 15 grudnia, a 
wnioski będzie można składać do 15 marca 2017 r. 
Więcej informacji 
  
Marie Skłodowska-Curie Innovative Training Network – otwarty konkurs 
Komisja Europejska otworzyła nabór wniosków w konkursie MSCA Innovative 
Training Networks (ITN). 
Do 10 stycznia 2017 r. międzynarodowe konsorcja mogą składać wnioski o 
finansowanie projektów w ramach następujących typów: 
- European Training Networks (ETN) 
- European Industrial Doctorates (EID) 
- European Joint Doctorates (EJD). 
Projekty ITN mogą dotyczyć każdej dziedziny wiedzy i tematyki 
zaproponowanej przez wnioskodawców, przy czym wysoko cenione są 
projekty inter- i wielodyscyplinarne. Ich podstawą jest opracowanie przez 
międzynarodowe konsorcjum wspólnego programu badawczo-szkoleniowego 
dla grupy początkujących naukowców rekrutowanych z całego świata. 
Powinien być on oparty na zasadach UE dot. innowacyjnego szkolenia 
doktorantów. Program składa się z indywidualnych projektów badawczych 
realizowanych przez naukowców w poszczególnych instytucjach oraz 
różnorodnego, ale spójnego programu szkoleniowego, tak w obszarze 
badawczym projektu, jak i z zakresu dodatkowych umiejętności potrzebnych 
na rynku pracy (np. przedsiębiorczość, zarządzanie projektem czy zespołem, 
etyka, prawa własności intelektualnej, pisanie projektów i prac naukowych). 
Program powinien być uzupełniony o możliwości udziału naukowców w 
konferencjach, warsztatach, spotkaniach projektowych oraz o ich 
zaangażowanie w popularyzację nauki i rozpowszechnianie wyników 
osiągniętych w czasie realizacji grantu. 
Projekt ITN realizowany jest do 48 miesięcy przez konsorcjum kilku instytucji z 
kilku krajów i zwykle różnych sektorów i branż. Instytucje zatrudniające 
naukowców mają status beneficjenta (podpisują umowę grantową z Komisją 
Europejską), a te które przyjmują ich tylko na szkolenia lub staże – instytucji 
partnerskiej (nie podpisują umowy, a ich koszty pokrywane są przez 
beneficjentów). 
Początkujący naukowcy są zatrudniani na okres od 3 do 36 miesięcy. Każdy z 
nich powinien mieć mentora. Dla tych, którzy zostaną przyjęci na okres dłuższy 
niż 6 miesięcy przygotowywany jest plan rozwoju kariery zawodowej (personal 
Career Development Plan) zawierający cele krótkoterminowe (do osiągnięcia 
w czasie trwania grantu) oraz cele długoterminowe (do osiągnięcia po 
zakończeniu grantu). Realizacja projektów odbywa się zgodnie z zasadami 
Europejskiej Kart Naukowca i Kodeksu postępowania przy rekrutacji 
pracowników naukowych. 
Więcej informacji 
  
  

KONFERENCJE I SZKOLENIA 

http://ncn.gov.pl/aktualnosci/2016-09-27-zapowiedz-konkursu-uwertura
http://www.kpk.gov.pl/?page_id=19298


Seminarium informacyjne Seed Money z programu Interreg Region Morza 
Bałtyckiego – 10 października 2016 r., Warszawa 
Ministerstwo Rozwoju zaprasza na spotkanie informacyjne na temat naboru 
projektów typu Seed Money. Środki instrumentu Seed Money, finansowanego 
w ramach programu Interreg Region Morza Bałtyckiego, wspierają etap 
przygotowawczy projektów wpisujących się w plan działania Strategii Unii 
Europejskiej dla Regionu Morza Bałtyckiego (SUE RMB). Projekt 
przygotowany dzięki Seed Money będzie można zaproponować do realizacji w 
ramach jakichkolwiek programów unijnych, krajowych, regionalnych lub innych. 
Plan spotkania informacyjnego obejmuje prezentacje na temat SUE RMB i 
zasad ubiegania się o dofinansowanie w ramach Seed Money. Wystąpienie 
przedstawiciela projektu przygotowanego przy wsparciu środków Seed Money 
i następnie realizowanego dzięki dofinansowaniu z programu Interreg 
Południowy Bałtyk wzbogaci spotkanie o perspektywę beneficjenta. 
Nabór projektów typu Seed Money rozpoczął się 21 września br. 
Projekt wniosku o dofinansowanie zawierający koncepcję planowanego 
głównego projektu należy złożyć do odpowiedniego Koordynatora Obszaru 
Tematycznego lub Działania Horyzontalnego SUE RMB przed 28 października 
2016 r. 
Więcej informacji 
  
Warsztaty o grantach ERC dla humanistów – 25-26 października 2016 r., 
Warszawa 
Polska Akademia Nauk organizuje warsztaty, których celem jest 
przygotowanie naukowców do aplikowania o granty Europejskiej Rady ds. 
Badań Naukowych (European Research Council – ERC). Warsztaty 
adresowane są zwłaszcza do osób przygotowujących się do aplikowania o 
granty w dziedzinie nauk humanistycznych. Zgłoszenia do 10 października. 
Podczas warsztatów swoimi doświadczeniami podzielą się laureaci oraz 
ewaluatorzy grantów ERC. 
W drugiej części spotkania wybrane osoby będą mogły skonsultować swoje 
pomysły badawcze podczas dwugodzinnej sesji konsultacji indywidualnych z 
zaproszonymi ekspertami. Uzyskają również wskazówki dotyczące formalno-
prawnych aspektów przygotowania projektów ERC. Drugi dzień warsztatów 
poświęcony zostanie zaprezentowaniu i przedyskutowaniu tylko 10 najbardziej 
zaawansowanych projektów przygotowywanych przez uczestników. 
Więcej informacji 
  
Spotkanie informacyjne „Pomoc publiczna w projektach 
dofinansowanych z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 
Pomorskiego 2014-2020” – 7 października 2016 r., Gdańsk 
Główny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich Departamentu Programów 
Regionalnych Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego zaprasza 
na spotkanie informacyjne poświęcone zagadnieniom pomocy publicznej w 
projektach dofinansowanych z Regionalnego Programu Operacyjnego 
Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020. 
W programie spotkania m.in.: pojęcie pomocy publicznej - beneficjenci pomocy 
publicznej, przesłanki występowania pomocy publicznej, kwestie proceduralne, 

http://ewt.pomorskie.eu/-/seminarium-informacyjne-seed-money
http://www.granty-na-badania.com/2016/09/warsztaty-ze-skadania-wnioskow-do-erc.html#.V_N04vCLSUk


obowiązki beneficjenta pomocy publicznej, 
występowanie pomocy publicznej w różnych sektorach gospodarki, 
najważniejsze przeznaczenia pomocy w RPO WP 2014-2020 - pomoc de 
minimis i pomoc przyznawania w ramach wyłączeń blokowych. 
Warunkiem uczestnictwa w spotkaniu jest przesłanie wypełnionego formularza 
zgłoszeniowego lub zgłoszenie telefoniczne do 5 października 2016 r. 
Więcej informacji 
  
  
  
BIURO ZARZĄDZANIA PROJEKTAMI 
Adres: ul. Bażyńskiego 8, 80-309 Gdańsk 
Rektorat II piętro, pok. R217-R221 
E-mail: projektyug@ug.edu.pl 
Tel.: +48 58 523 31 23, 523 24 08, 58 523 23 60, 58 523 31 24, 58 523 24 29 
  

*****Zamieszczane w NEWSLETTER-ze informacje pochodzą z oficjalnych serwisów internetowych Komisji 
Europejskiej, Krajowego Punktu Kontaktowego programów badawczych UE, KOWI, poszczególnych ministerstw, 
Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego, NCBiR, NCN oraz innych. Ponadto rozpowszechniane są 
informacje pozyskiwane od instytucji współpracujących z Uniwersytetem Gdańskim. 

www.ug.edu.pl 

Ta wiadomość została wysłana do Ciebie z Biura Zarządzania Projektami Uniwersytetu Gdańskiego. 
http://ug.edu.pl/nauka_i_rozwoj/biuro_zarzadzania_projektami 

Jeżeli nie chcesz otrzymywać w przyszłości Newsletterów, 

kliknij tutaj 
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