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Miło nam poinformować, że 27 lipca CWpediBK będzie świętować 1.
rocznicę swojej działalności. Dzięki wsparciu otrzymanemu z Agencji
Badań Medycznych, od czasu otwarcia Centrum udostępniło swoje
pomieszczenia dla 1 projektu, 14 Badań Klinicznych gdzie
przeprowadzono 256 wizyty. W gabinetach CWpediBK realizujemy m.in.
projekt dotyczący otyłości wśród dzieci, komercyjne badania kliniczne
Poradni Chorób i Transplantacji Wątroby (Główni badacze: prof. P.
Socha, prof. I. Jankowska, prof. P. Czubkowski, prof. P. Socha) oraz
Kliniki Gastroenterologii (Główny Badacz prof. J. Kierkuś, prof. P.
Socha,). wykorzystywane są pomieszczenia dla monitorów na
przeprowadzenie okresowych wizyt monitorujących badań
komercyjnych, wizyt inicjujących czy audytów. Pracownicy CWpediBK
aktywnie wspierają badaczy w pozyskiwaniu niekomercyjnych badań
klinicznych z ABM. Obecnie realizujemy 7 takich grantów.

https://mailchi.mp/821b50c9cae6/eptri-march-2022-newsletter
http://intranet.czd.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=5615:polecenie-122-z-cy-dyrektora-ds-nauki&catid=230:dyr-ds-nauki&Itemid=331
http://m.in/
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Zachęcamy do zapoznania się z "Rocznym sprawozdaniem dyrektora
Instytutu ,,Pomnik-Centrum Zdrowia Dziecka" z wykonania zadań w 2021 r."

Sprawozdanie za 2021 r

SPRAWOZDANIA Z DZIAŁALNOŚCI NAUKOWEJ I
LECZNICZEJ IPCZD

RADA NAUKOWA - OBRONA DOKTORATÓW
Uprzejmie informujemy, że przedłużony został termin obrony doktoratów
otwartych do 30.04.2019 r., aktualnie ostatecznym terminem obrony jest
31.12.2023 r.Natomiast z uwagi na fakt, iż 12 rozpraw będzie gotowych do
dopuszczenia do obrony we wrześniu 2022 r., a publiczne obrony będą
odbywały się dopiero od października 2022 r., zostaje bardzo mało terminów
posiedzeń Rady Naukowej, na których będą mogły odbyć się obrony.Rada
Naukowa podjęła decyzję, by w przewodach doktorskich otwartych do
30.04.2019 r. dotyczy to Państwa, ostatecznym terminem złożenia gotowej
rozprawy doktorskiej był 31 grudnia 2022r.
Osoby zainteresowane proszone są o kontakt  z p. Małgorzatą Wojtyło. 

ANKIETA DOT. ZAGADNIENIA RÓWNOŚCI W IPCZD
W imieniu Dyrektora Instytutu uprzejmie proszę wszystkich pracowników
Instytutu o wypełnienie anonimowej ankiety badającej zagadnienia równości w
IPCZD. Ankieta dostępna jest w wersji elektronicznej pod linkiem: ANKIETA. Jej
wypełnienie zajmie ok.5-7 min. Ankieta jest elementem opracowywanego Planu
Równości Płci (GEP-Gender Equality Plan) dla Instytutu "Pomnik-Centrum
Zdrowia Dziecka". Jego opracowanie wynika ze strategii Komisji Europejskiej
na rzecz równości płci na lata 2020-2025. Działanie to jest zgodne z
wytycznymi KE, która uzależniła udział w programie Horyzont Europa
instytucji aplikujących od posiadania takiego planu. Proszę o wypełnienie
ankiety do dn. 22.07.2022 r.

OGŁOSZENIE REKRUTACYJNE NA STANOWISKO NAUKOWE 
Dyrektor Instytutu "Pomnik-Centrum Zdrowia Dziecka" ogłasza konkurs na
stanowisko naukowe profesora w Instytucie „Pomnik-Centrum Zdrowia
Dziecka” oraz powołania Komisji konkursowej do przeprowadzenia konkursu
na stanowisko naukowe profesora w Instytucie „Pomnik-Centrum Zdrowia
Dziecka”
Termin składania ofert: 19.07.2022 r.
Więcej informacji

https://nauka.czd.pl/wp-content/uploads/2022/06/Sprawozdanie-2021.pdf
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSerrRWqIqTjjJmOSeD8D_g9MX3CY57FwAamtOirgs5zbf3c0Q/viewform
https://intranet.czd.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=5755:konkurs-na-stanowisko-profesora&catid=4:aktualnoci&Itemid=38
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Wybór odpowiedniego czasopisma naukowego do publikacji jest trudny. Od
tej decyzji zależy, do jak licznego grona odbiorców dotrze praca i z jakim
odzewem się spotka. Prestiż czasopisma, w którym zostanie opublikowana,
może w pewnym stopniu wpłynąć na jej ocenę. Im bardziej ceniony tytuł, tym
lepsze pod względem merytorycznym treści się w nim ukazują i odwrotnie,
publikowanie artykułów w czasopismach, którym brak renomy ma wpływ na
widoczność, na cytowalność ale i na sceptyczne podejście do wyników badań,
ograniczając szansę na rozwój dalszej kariery naukowej ich autora. Polska
nauka powinna integrować się z nauką światową, oznacza to prowadzenie
badań ze współautorami z zagranicy, prezentowanie ich wyników na
międzynarodowych konferencjach i publikowanie wyników w dobrym
czasopiśmie o zasięgu międzynarodowym.

Więcej na stronie 

JAK WYBRAĆ DOBRE CZASOPISMO DO PUBLIKACJI?

WARSZTATY DLA FARMACEUTÓW Z ZAKRESU
NIEKOMERCYJNYCH BADAŃ KLINICZNYCH
W ramach projektu pt. „Akademia Badań Klinicznych – rozwój kompetencji
zespołów badawczych w podmiotach leczniczych świadczących usługi
szpitalne oraz lekarzy zatrudnionych w placówkach podstawowej opieki
zdrowotnej” zapraszamy wszystkich farmaceutów na bezpłatne warsztaty
dot. niekomercyjnych badań klinicznych, które odbędą się stacjonarnie w
dniu 29.07.2022 w Warszawie. Zachęcamy wszystkich farmaceutów do
rejestracji!

Więcej informacji

https://nauka.czd.pl/wybor-czasopisma-do-publikacji/
https://abm.gov.pl/pl/aktualnosci/1514,Warsztaty-dla-farmaceutow-z-zakresu-niekomercyjnych-badan-klinicznych.html
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GRANTY I STYPENDIA 
DLA NAUKOWCÓW

BIULETYN INFORMACYJNY
PRZYGOTOWYWANY JEST PRZEZ

DZIAŁ BADAŃ NAUKOWYCH I
WSPÓŁPRACY Z ZAGRANICĄ

 
TELEFON: 22 815 19 83

E-MAIL: NAUKA@IPCZD.PL

KONKURSY

Od 15 czerwca 2022 r. otwarty został nabór wniosków w
konkursach Maestro14 i Sonata Bis 12. Nabór wniosków
będzie trwał do 15 września 2022 r. do godz. 16:00
Pracowników naukowych i doktorantów UKSW
obowiązuje wewnętrzny termin składania wniosków do
16 sierpnia 2022 r. 
Więcej informacji 

NCN: MAESTRO 14 I SONATA BIS 12

Innovative Health Initiative  ogłasza pierwsze zaproszenia
do składania wniosków,  dotyczących  takich chorób, jak
nowotwory, choroby układu krążenia i choroby
neurodegeneracyjne, a także zagadnienia takie jak dane
zdrowotne i badania na wczesnych etapach rozwoju
wyrobów medycznych.
Więcej informacji

INNOVATIVE HEALTH INITIATIVE

KONKURS NA BADANIA HEAD-TO-HEAD W
ZAKRESIE NIEKOMERCYJNYCH BADAŃ
KLINICZNYCH LUB EKSPERYMENTÓW
BADAWCZYCH ABM/2022/3

Głównym celem Konkursu jest dostarczenie danych
naukowych na temat najskuteczniejszych leków i
procedur medycznych dostępnych dla pacjentów, a także
opracowanie nowych standardów leczenia, diagnostyki,
rehabilitacji lub profilaktyki w ramach prowadzonych
niekomercyjnych badań klinicznych lub eksperymentów
badawczych. Projekty składane w ramach Konkursu
muszą posiadać status: niekomercyjnych badań
klinicznych produktu leczniczego lub eksperymentów
badawczych.
Więcej informacji

Webinarium odbędzie się w dniu 9 sierpnia 2022 r. w
godzinach 11.00-13.30 
Zapisy 
 

https://www.euraxess.pl/pl/poland/praca-granty
https://www.gov.pl/web/edukacja-i-nauka
http://www.czd.pl/
https://pl-pl.facebook.com/CentrumZdrowiaDziecka/
https://www.linkedin.com/company/ipczd
https://www.instagram.com/centrum_zdrowia_dziecka/?hl=pl
https://www.youtube.com/channel/UCDFLNeFQvtVAjoFa6mcVIEg
https://www.ncn.gov.pl/
https://bbn.uksw.edu.pl/NCN_Maestro_14_Sonata_Bis_12
https://bbn.uksw.edu.pl/NCN_Maestro_14_Sonata_Bis_12
https://www.ncn.gov.pl/ogloszenia/konkursy/miniatura6
https://www.ihi.europa.eu/news-events/newsroom/innovative-health-initiative-launches-first-calls-proposals
https://www.ncn.gov.pl/ogloszenia/konkursy/miniatura6
https://abm.gov.pl/pl/aktualnosci/1555,Agencja-Badan-Medycznych-oglasza-konkurs-na-badania-head-to-head.html
https://abm.gov.pl/pl/aktualnosci/wydarzenia-1/53k50,Webinarium-dot-konkursu-ABM20223-na-badania-head-to-head-w-zakresie-niekomercyjn.html
https://abm.gov.pl/pl/aktualnosci/wydarzenia-1/53k50,Webinarium-dot-konkursu-ABM20223-na-badania-head-to-head-w-zakresie-niekomercyjn.html

