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Jak zostać ekspertem KE?  



 Kto może zgłosić swoją kandydaturę na eksperta KE? 

 Każda osoba posiadająca wykształcenie akademickie, 

doświadczenie i wiedzę dot. określonej dziedziny nauki oraz 

posługująca się j. angielskim w stopniu komunikatywnym. 

 

 Dlaczego warto zostać ekspertem? 

 Wyjątkowa okazja by zdobyć doświadczenie oraz umiejętność 

pisania zwycięskich wniosków. 

 Praca w KE to także możliwość nawiązania kontaktów  

i perspektywa dołączenia do tworzących się konsorcjów. 

 Honorarium: 

• Dzienne wynagrodzenie eksperta: 450 Euro. 

• Gdy konieczny wyjazd do Brukseli: dieta dzienna 149 Euro + zwrot 

kosztów podróży (jako refundacja). 

Zostań ekspertem Komisji Europejskiej! 



Zgłoszenie rejestrujemy przez Participant Portal. 

http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/home.html  

Nowi użytkownicy Portalu 

powinni zarejestrować się  

w Systemie Uwierzytelniania 

KE (ECAS). 



By uzyskać hasło dostępu z systemu ECAS 

należy wypełnić niniejszy formularz. 

W formularzu wpisz : 

- imię, 

- nazwisko, 

- adres email, 

- wybierz język. 

 

Przepisz kod obrazkowy. 

 

Zatwierdź wprowadzenie 

danych wciskając przycisk 

„Zarejestruj się”. 



Po uzyskaniu drogą mailową loginu i hasła  

z ECAS można zalogować się do Portalu. 



Ważne by wybrać właściwe „wejście” – w tym 

celu należy kliknąć w link z napisem „External”. 



Wprowadzamy login i hasło. 



Po zalogowaniu w Portalu pojawi się nowa 

zakładka: „My Area” a w niej „My Expert Area”. 



Po przejściu do zakładki „My Expert Area” 

należy wcisnąć przycisk „Register as Expert”. 



Otworzy się nowe okno w którym można 

wprowadzać dane dot. eksperta. 

Wskaźnik postępu 

Status zgłoszenia 

Wybór kwestionariusza 

Zapisz i kontynuuj 

I: „Programme Selection” 

II: „Personal Details” 

III: „Languages” 

IV: „Education” 

V: „Area of Expertise” (My Specialist Field(s) / 

My pre-defined themes / My open keywords) 

VI: „Professional Experience” (Employment 

history / Experience in field / Publications & 

Achievements / Additional info) 



 Please indicate the programmes for which you wish to be considered for 

selection as an expert: 

  Horizon 2020  

  Education, Audiovisual and Culture Executive Agency (EACEA) 

programmes   

  Other funding programmes 

 Do you agree to allow your data to be made available to research funding 

bodies with a public service mission, in the Member States and countries 

associated to the Framework Programme? 

 Do you agree to allow your data to be made available to other structures 

implementing EU research activities, created in line with the provisions of 

the Treaty, such as Joint Technology Initiatives (long-term Public-Private 

Partnerships) and entities set up involving the EU in joint research 

programmes with several Member States? 

Informacje wymagane w sekcji  

„Programme Selection” 



 Personal details: 

 Title  

 First name / Family name  

 Gender (Male/ Female) 

 Date of birth (dd/mm/yyyy)  

 Nationality / Second nationality (if applicable) 

 Contact details: 

 e-mail address  

 Street name and number  

 Town/City  

 Country  

 Post code  

 Phone number 1 / Phone number 2 (optional) 

Informacje wymagane w sekcji  

„Personal Details” 



Informacje wymagane w sekcjach  

„Languages” i „Education” 

 Languages: 

 Please indicate your mother tongue and any other languages you speak. English 

is usually the common language for evaluations and reviews. 

 

 

 

 

 

 Education: 

 Please tell us about your university qualifications. 

 Special interest in post-graduate degrees such as PhDs and Masters. 

 

 

Language Writing Reading Conversation 

Language 1 Polish Mother Tongue Mother Tongue Mother Tongue 

Language 2 

Title of 

qualification 
Subject or field 

Name of 

institution 
Country 

Year of 

qualification 

          



 A. My Specialist Field(s) 

 Please select at least one specialist field per programme. 

(rozwijana lista wyboru) 

 B. My pre-defined themes 

 Let us know which pre-defined themes best describe your 

expertise.Please select at least 2 themes per programme. 

(rozwijana lista wyboru) 

 C. My open keywords 

 Please describe your expertise using at least 3 keywords or phrases. 

Type a single keyword or phrase into the field provided and click 

the Add keyword/phrase button. Repeat to add another keyword.  

(maksymalnie 2000 znaków). 

Informacje wymagane w sekcji  

„Area of Expertise” 



 Please tell us about your career. We are interested in your employment 

history, experience in assisting the European Commission under its 

programmes, any other experience in peer review or evaluation as well as 

your publications and/or achievements. 

 A. Employment history 

 Please click on the add employer button to complete your work 

experience and then answer the 3 questions below. 

 

 

 

 How long have you worked in your specialist and/or related fields? 

 Have you ever worked in the industrial sector? e.g. board member of a 

company, CEO, working in R&D in a company etc. (yes/no) 

 Describe your experience in the text box below. 

 What is your current work situation? 

I am currently .......................... 

Informacje wymagane w sekcji  

„Professional Experience” 

Job Title Organisation From  To 



 B. Experience in field 

 Have you assisted the European Commission in tasks related to its research 

programme(s)? (yes/no) 

  In which of the following capacities have you assisted the European 

Commission with its research activities? 

 Proposal evaluator  

 Project review 

 Programme committee member 

 Programme committee expert 

 Key action advisory group expert 

 National Contact Point 

 Membership ERAC, ERAB 

 Other activity / contract 

• Chairperson (yes/no) 

• Rapporteur (yes/no) 

• Independent Observer (yes/no) 

  Please describe your experience, including the name of the organisation, year 

and your role. 

 

Informacje wymagane w sekcji  

„Professional Experience” 



 C. Publications & Achievements 

 Publications: Please present your most relevant publications (up to 

30). If you don't have any, please describe your major achievement(s) 

below. 

 Achievements: What are your top achievement(s) ? (e.g. patents, 

conference participation etc.). Include date, country and nature of 

achievement. For patents, please mention the reference. 

Description (max 1000 characters) 

 

 D. Additional Info 

 Do you have an up-to-date version of your CV published on a 

website? (optional) 

 Is there anything you would like to add? (optional) 

(max 10000 characters) 

Informacje wymagane w sekcji  

„Professional Experience” 



Wprowadzanie korekt. 

W dowolnym momencie 

można przerwać 

wprowadzanie danych  

i zapisać bieżący stan. 

 

Można także powrócić 

do wypełniania arkuszy 

(np. by wprowadzić 

poprawki, uzupełnić 

dane) wciskając przycisk 

„Edit Profile”. 



 Komisja stara się o zachowanie „zrównoważonego składu”  

zespołów oceniających (sektor/płeć/pochodzenie geograficzne). Dąży 

również do tego by wnioski nie były oceniane stale przez te same osoby. 

Dlatego też każdy, kto posiada odpowiednie kwalifikacje, ma szansę zostać 

powołany przez KE do pracy w charakterze eksperta. 

 

 Gdy KE wybierze odpowiednie osoby, kontaktuje się z nimi prosząc  

o wyrażenie zgody na udział w ocenie wniosków. 

 

 Po wyrażeniu zgody ekspert otrzymuje dokumenty do wypełnienia oraz 

informacje na temat konkursu. 

 

 Przed rozpoczęciem oceny, biorą udział w szkoleniu (4-5 dni). 

Komisja wybiera ekspertów z grona osób, które 

poprawnie zarejestrowały swoje zgłoszenie. 



Regionalny Punkt Kontaktowy Programów Badawczych UE 

Regionalny Punkt Kontaktowy Programów Badawczych UE 

Instytut Agrofizyki im. B. Dobrzańskiego PAN w Lublinie 

ul. Doświadczalna 4 

20-290 Lublin 

 

Tel.: +81 744 50 61 wew. 118 

Faks: +81 744 50 61 wew. 218 

http://www.rpklublin.pl 

Zapraszam do korzystania z usług 
Regionalnego Punktu Kontaktowego! 


