Protokół z posiedzenia zarządu PTBI
Data posiedzenia: 9.11.2016, godz. 10.30
Miejsce: telekonferencja
uczestnicy - zarząd: W. Rudnicki, W. Nowak, A. Gruca, M. Szachniuk, M. Kotulska, oraz obserwator B. Wilczynski
Protokołowała: Małgorzata Kotulska, sekretarz Zarządu
Program posiedzenia

1. Wysłane stanowisko zarządu ws. konsultacji z MNiSW, uprawnienia pracowników z przemysłu jako
promotorów prac doktorskich
2. Wniosek DUN
3. Powołanie zespołu d.s. rozpowszechniania
4. Powołanie zespołu d.s. regulacji prawnych
5. Powołanie zespołu d.s. Elixiru
6. Powołanie grupy inicjatywnej d.s. ECCB
7. Powołanie komisji konkursowych magisterskiej i doktorskiej.
8. Konferencje w 2018
9. Wnioski z walnego zebrania: sponsorzy do konkursów PTBI
Przebieg posiedzenia:

1. Wysłane stanowisko zarządu ws. konsultacji z MNiSW
Wysłane i udostępnione na FB oraz stronie www PTBI, sprzeciw przeciwko planom uprawnienia
pracowników z przemysłu jako promotorów prac doktorskich
2. Wniosek DUN
W przygotowaniu, do przyszłego tygodnia. Zwracać uwagę na precyzyjne planowanie kosztów (BIT koszty zaproszonych wykładowców, PTBI – typowe koszty, nieco mniejsze dofinansowanie, obniżenie
kosztów doktorantów, upowszechnianie jako artykuły z konkursów np. w Wiedzy i Życiu. Dodatkowe
finansowanie na zgłoszone konferencje bioinformatyczne: NGS (kilka tys. zł. na zagranicznego
wykładowcę). Konieczny EPUAP profil zaufany dla PTBI, przez który wysyła się wniosek.
3. Powołanie zespołu d.s. rozpowszechniania informacji związanych z PTBI:
dr hab. inż. Małgorzata Kotulska (przewodnicząca), prof. Wiesław Nowak, dr Aleksandra Gruca, oraz
sekretarz nowego zarządu (będzie wybrany na I posiedzeniu nowego zarządu). Nowa skrzynka do
kontaktów z zarządem oraz zespołem informacyjnym kontakt@ptbi.org.pl, który będzie trafiał do
wszystkich członków zespołu. Newsletter emailowy formalne ogłoszenia prezes PTBI, inne AG lub MK
(AG ma listę członków).
4. Powołanie zespołu d.s. regulacji prawnych
Prof. Wiesław Nowak (przewodniczący), dra hab. Dariusz Plewczyński, dr Piotr Łukasiak, zewn. ekspert
prof. Marcin Moniuszko. Inne osoby pracujące na danych biologicznych włączą się w prace.
5. Powołanie zespołu d.s. Elixiru
dr hab. W. Rudnicki (przewodniczący), dr Aleksandra Gruca, dr Szymon Wąsik
6. Powołanie grupy inicjatywnej d.s. konferencji ECCB
Przew. dr hab. Marta Szachniuk. Włączenie całego środowiska bioinformatycznego w Polsce.
Planowana w 2019 (razem z ISMB) lub 2020. Kontakt ws. organizacji: dr Thorste Schwede
7. Komisja doktorska
prof. Marta Kasprzak (przewodnicząca), prof. Anna Gambin, prof. Andrzej Polański – komisja
powołana jednogłośnie.
Komisja magisterska
dr hab. Paweł Górecki (przewodniczący), dr hab. inż. Sebastian Deorowicz, dr hab. inż. Małgorzata
Kotulska– komisja powołana jednogłośnie.
8. Planowane przyszłe konferencje
-BIT 2017 z konferencją stowarzyszoną, sponsorowaną przez COST nt. standaryzacji w nauczaniu
bioinformatyki (jeśli uzyskamy zgodę COST)
-BIT 2018 (21-22 czerwiec),

-International Conference on Grammatical Inference (ICGI) 2018 stowarzyszona ze zjazdem PTBI 2018
we Wrocławiu, patronat PTBI, termin tuż przed zjazdem PTBI. Można zorganizować wspólną sesję
Grammar Inference in Bioinformatics.
9. Sponsorzy zewnętrzni konkursów PTBi
Rozpoczynamy poszukiwania, np. nagroda firmy imienia firmy X

