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Nauka 
 

Trwa kolejna edycja konkursu ProScience  
Przypominamy, że do 19 listopada 2018 r. można składać wnioski w ramach II edycji konkursu Pro-
Science - programu adresowanego wyłącznie do pracowników Uniwersytet Medycznego w Pozna-
niu. Wnioski o dofinansowanie zakupu aparatury badawczej przeznaczonej na prowadzenie badań 
naukowych i/lub prac B+R należy składać na adres karolinamichalak@ump.edu.pl. 
Szczegółowe zasady konkursu wraz ze wzorem wniosku i kryteriami oceny można znaleźć w Wisus P 
- Aktualności. 
 

 

Poznań nagradza na najlepsze prace magisterskie i doktorskie  
Do 15 listopada 2018 r. można zgłaszać prace w ramach XV edycji konkursu Miasta Poznania na 
najlepsze prace magisterskie i doktorskie obronione na poznańskich uczelniach. Na autorów trzech 
najlepszych prac doktorskich czeka 8 000 zł brutto, najlepsze trzy prace magisterskie nagrodzone 
zostaną kwotą 4 000 zł brutto.  
Zgodnie z treścią regulaminu do konkursu mogą być zgłaszane prace doktorskie i magisterskie obro-
nione we wszystkich uczelniach Poznania, z zakresu wszelkich dyscyplin i obszarów nauki, mające za 
przedmiot problematykę związaną z Poznaniem. Do konkursu przyjmowane są prace doktorskie i 
magisterskie obronione w roku konkursowym i w roku poprzednim. 
 
Szczegółowe informacje o konkursie można znaleźć w jego regulaminie opublikowanym na stronach 
internetowych organizatora. 
 

 

Odkrywamy polskie wynalazki! 
Dziennik Gazeta Prawna już po raz szósty organizuje konkurs połączony z cyklem redakcyjnym pod 
nazwą „Eureka! DGP - odkrywamy polskie wynalazki”. Celem, który przyświeca akcji jest promocja 
polskiej nauki oraz potencjału twórczego polskich wynalazców.  
Tegoroczna, szósta edycja, potrwa do czerwca 2019 r. Dotyczy wynalazków zgłoszonych do Urzędu 
Patentowego RP w latach 2016 i 2017 we wszystkich dziedzinach i dyscyplinach nauki. 
Zgłoszenia wynalazków do konkursu, w którym nagrodą jest 30 tysięcy złotych dla zespołu wyna-
lazczego oraz kampania reklamowa dla uczelni o wartości 50 tysięcy złotych w mediach INFOR Biz-
nes (Dziennik Gazeta Prawna, gazetaprawna.pl, forsal.pl, dziennik.pl) należy kierować do 20 listopa-
da 2018 r. na adres: eureka@dziennik.gazetaprawna.pl 
Więcej informacji o konkursie dostępnych tutaj. 
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Nagrody i stypendia 
 

Stypendia doktorskie dla pracowników UMP 
Po raz kolejny pracownicy UMP, którzy mają otwarty przewód doktorski, mogą aplikować o przyzna-
nie jednorocznego stypendium doktorskiego. W tym roku, decyzją JM Rektora UMP zwiększona zo-
stała maksymalna miesięczna kwota stypendium - z 1500 do 2000 zł. Regulamin przyznania stypen-
dium wraz ze stosownym wnioskiem można znaleźć w WISUS P - Administracja - DNI - Stypendia. 
Termin składania wniosków w Dziale Nauki, Innowacji i Zarządzania Projektami upływa                         
z dniem 30 listopada 2018 r.  
 

 

Stypendia Start Fundacji na rzecz Nauki Polskiej 
Do 31 października 2018 r. trwa nabór wniosków w ramach konkursu Start, którego organizatorem 
jest Fundacja na rzecz Nauki Polskiej. Konkurs adresowany jest do młodych naukowców - przed lub 
po doktoracie - którzy nie ukończyli 30. roku życia. Kluczowy przy ocenie jest dorobek naukowy 
wnioskodawcy. Laureaci konkursu otrzymają stypendia w wysokości 28 000 zł. 
Podstawę oceny kandydata stanowi jego dorobek naukowy oraz przedstawione plany badawcze. Co 
roku Fundacja przyznaje do 100 rocznych stypendiów.  
Więcej informacji tutaj. 
 

 

Stypendium Naukowe Polpharmy 
Od 1 października 2018 r. do 31 grudnia 2018 r. trwa nabór wniosków w ramach konkursu Nauko-
wej Fundacji Polpharmy na stypendia naukowe. Konkurs adresowany jest do uczestników studiów 
doktoranckich uczelni medycznych.  
W ramach konkursu przyznanych zostanie dziesięć stypendiów po 10 000 zł każde. 
Zgodnie z informacjami organizatorów prawo zgłoszenia trzech kandydatów do stypendium mają 
uczelnie, wnioski składane indywidualnie przez doktorantów nie będą rozpatrywane. Do konkursu 
można zgłaszać tylko osoby, które w roku składania wniosku nie mają ukończonych 30 lat. 
Szczegółowe informacje o konkursie można znaleźć na stronie internetowej Organizatora. 
 

 

Nagroda StatSoft 
Do 29 marca 2019 r. można zgłaszać swoje propozycje do konkursu na najlepszą pracę doktorską i 
magisterską wykorzystujących zaawansowane narzędzia statystyki i analizy danych zawarte w pro-
gramach z rodziny Statistica. Organizatorem konkursu jest StatSoft oraz Polskie Towarzystwo Staty-
styczne. Pula nagród dla autorów najlepszych prac wynosi 10 000 zł. 
Do konkursu mogą być zgłaszane prace doktorskie i magisterskie przygotowane na polskich wyż-
szych uczelniach i w instytucjach naukowych, które przed upływem terminu zgłoszenia zostały obro-
nione lub też otrzymały pozytywne recenzje i został wyznaczony termin ich obrony. 
Szczegółowe informacje o konkursie można znaleźć w jego regulaminie.   
 

 

Kontakt 
 
Dział Nauki, Innowacji i Zarządzania Projektami - Karolina Michalak  
(karolinamichalak@ump.edu.pl) 
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