Przykładowe projekty

Kontakt



Wyjazd na konferencje



Przetłumaczenie artykułu

Wszystkie informacje , regulaminy,
wnioski znajdziesz na stronie:



Złożenie artykułu w najlepszych
czasopismach



Opracowanie zaawansowanego skryptu z
danego zagadnienia



Napisanie i złożenie wniosku na
profesjonalny grant



Prowadzenie bloga tematycznego (np.
regularny przegląd artykułów z pewnego
czasopisma)



Prowadzenie kanału YouTube.



Organizacja konferencji



Opracowanie i wydanie monografii

www.opb-filozofia.weebly.com
(adres tymczasowy)

Jeśli masz jakieś pytania, lub chcesz
dołączyd do zespołu tworzącego OPB,

opb.filozofia@gmail.com

Gdzie szukad dobrych pomysłów?
Rozwinięcie udanej pracy semestralnej lub
dyplomowej

Osoby kontaktowe
Dofinansowanie:
dr hab. Steffen Huber
dr Michał Klincewicz (Kognitywistyka)
Platforma:
mgr Dorian Mączka
Szkolenia i inicjator OPB:
Szymon Miłkoś
Stan:23.11.17
K.Turek

Gorąca dyskusja na zajęciach czy na
korytarzach Collegium Broscianum

Instytut Filozofii
Uniwersytetu
Jagiellonskiego

Wszędzie tam gdzie istnieje nasze
przekonanie o wartości i motywacja do
zgłębiania danego tematu

ul. Grodzka 52
31-044 Kraków

Budząca zainteresowanie teza doktoratu

Droga Studentko,
drogi Studencie!
Jeśli jesteś na I, II lub III stopniu
studiów w Instytucie Filozofii,
i chcesz tworzyd wartościową naukę,
ale nie wiesz jak zacząd,
albo chcesz robid to lepiej ?

I wiele innych, gdyż kreatywności
studentów nie można ograniczad!
Każdy rodzaj projektu można
prowadzid indywidualnie albo
zespołowo!

Uniwersytet Jagiellooski
Instytut Filozofii

Telefon: 12 663-1738
Fax: 12 422 49 16
www.filozofia.uj.edu.pl

Oddolne Projekty Badawcze to
inicjatywa studencka mająca na celu
aktywizację młodych naukowców.
Działania w ramach OPB nakierowane
są na zapewnienie studentom
Instytutu Filozofii UJ informacji,
wiedzy oraz umiejętności i narzędzi
niezbędnych do prowadzenia przez
nich wysokiej jakości badao
naukowych.
Inicjatywa Studentów,
Dyrekcji Instytutu Filozofii,
Kół Naukowych IF oraz
Wydziałowej Rady Samorządu
Studenckiego Wydz. Filozoficznego.

Oddolne Projekty Badawcze
wspierają projekty studentów
przez następujące instrumenty:

Platforma Edukacyjna
https://opb-filozofia.weebly.com/

Platforma Edukacyjna

(adres tymczasowy)

Tutoring Merytoryczny

aktualne informacje o
wszystkich
instrumentach OPB, konferencjach, grantach,
stypendiach, wydarzeniach organizowanych
w Instytucie i wiele więcej;

Szkolenia,
Warsztaty

Tablicę
Ogłoszeo
Projektów
Badawczych, pozwalającą na przeglądanie
projektów, dołączanie do nich oraz na
zamieszczanie ogłoszeo o swoich pomysłach
na badania;

Wsparcie finansowe

Każdy
instrument
może
byd
wykorzystywany oddzielnie, jednak
największy efekt dadzą wykorzystane
kompleksowo!
Wraz
z
innymi
studentami
wykorzystaj platformę edukacyjną
do zamienienia luźnych pomysłów
w konkretne projekty!
Znajdź pracownika naukowego
gotowego wesprzed Wasz/Twój
projekt!
Zdobądź
dofinansowanie
naszej pomocy!

to zintegrowane centrum informacyjne i
aktywizujące, dostępne dla wszystkich
zainteresowanych działalnością naukową.
Znajdziesz tam m.in.:

przy

Podnoś swoje kwalifikacje dzięki
szkoleniom i warsztatom!

wszystkie niezbędne dokumenty oraz
wzory
formularzy
do
pobrania.

Wsparcie finansowe
Podstawę wsparcia stanowi
dotacja projakościowa MNiSW obsługiwana
prez Instytut Filozofii.
Wnioski można wnosid indywidualnie oraz
zespołowo.
Dodatkowo OPB zapewnia wsparcie w
uzyskiwaniu pomocy finansowej przez
wskazanie możliwych zewnętrznych źródeł
finansowania projektu oraz pomoc formalną
we wnioskowaniu.

Projekt badawczy w
ramach tutoringu
merytorycznego
E-lerningowy tutorial merytoryczny
(Instytut Filozofii) to sposób na zespołową
pracę studentów nad wspólnym projektem
naukowym przy profesjonalnym wsparciu
pracownika naukowego.
OPB zapewnia pomoc w kwestiach
formalnych oraz dotyczących powiązania
pracownika naukowego Instytutu z danym
projektem.
Realizowane w ten sposób projekty
zostaną objętę systemowym wsparciem ze
strony Instytutu i Uniwersytetu.
Realizacja projektu w ramach e-tutorialu
zapewnia jego uczestnikom:
gratyfikację w postaci punktów ECTS,
oraz adnotację w suplemencie do dyplomu;
zaświadczenie o udziale w projekcie
badawczym
lub
jego
prowadzeniu.

Podnoszenie kwalifikacji
Prowadzenie
wartościowych
badao
naukowych
wymaga
wiedzy
metodologicznej
oraz
umiejętności
miękkich i organizacyjnych.
Zapewnimy je poprzez:
elektroniczne materiały dydaktyczne;
interaktywne szkolenia e-lerningowe;
warsztaty.

