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Nauka 
 

Otwarte konkursy Narodowego Centrum Nauki 
Przypominamy, że do 15 grudnia 2016 r. trwa nabór w następujących konkursach organizowanych 
przez Narodowe Centrum Nauki: Preludium, Opus, Sonata, Polonez oraz Beethoven. 
Data 15 grudnia 2016 r. oznacza ostateczny dzień wysłania dokumentacji aplikacyjnej w systemie 
OSF. Wersje papierowe projektów, które mają być przekazane do NCN, przyjmujemy w Dziale Nauki, 
Innowacji i Zarządzania Projektami do dnia 9 grudnia 2016 r. 
Przypominamy, że wszystkie osoby, które chciałyby swój projekt badawczy poddać wewnętrznym 
recenzjom, są zobowiązane do przesłania "Skróconego opisu projektu" obejmującego "Cel 
naukowy", "Znaczenie Projektu", "Koncepcję i plan badań", "Metodykę" oraz "Literaturę" do pani 
Patrycji Makowskiej (makowska@ump.edu.pl) w terminie do dnia 23 listopada 2016 r. 
 

 

Nabór na wewnętrznych recenzentów UMP 
Informujemy, że na stronach UMP (Wisus P → Administracja → Formularze) jest dostępne 
"Zgłoszenie do bazy recenzentów" - formularz, służący przedstawieniu swojej kandydatury do grona 
wewnętrznych recenzentów oceniających projekty wysyłane przez pracowników UMP do NCN. 
Podstawowym kryterium wyboru jest dotychczasowe doświadczenie kandydata w zakresie oceny 
oraz realizacji projektów badawczych. Najbardziej aktywni recenzenci mogą liczyć na zmniejszenie 
obowiązującego pensum dydaktycznego. 
Zgłoszenia do ww. bazy są przyjmowane bezterminowo. Osoby, które chciałyby jednak uczestniczyć 
w ocenie "Skróconych opisów projektów" przygotowywanych przez badaczy UMP na grudniowy 
konkurs, są proszone o dostarczenie swoich kandydatur do p. Karoliny Michalak z Działu Nauki, 
Innowacji i Zarządzania Projektami (karolinamichalak@ump.edu.pl) w terminie do 21.11.2016 r. 
 

 

Miniatura i Preludium 

Narodowe Centrum Nauki zapowiedziało ogłoszenie konkursu dla osób, które nigdy nie kierowały 
projektem badawczym i nie są laureatami konkursów na stypendia doktorskie lub staże NCN.  
Projekt "Miniatura" zostanie otwarty 3 kwietnia 2017, a jego budżet pozwoli na sfinansowanie około 
200 projektów w skali całego kraju. Budżet pojedynczego projektu nie będzie mógł przekraczać 50 
tys. zł., a okres jego realizacji nie będzie mógł być dłuższy niż 12 miesięcy. 
Wszystkie osoby zainteresowane uzyskaniem informacji na temat możliwości finansowania swojego 
pierwszego projektu badawczego są proszone o kontakt z p. Barbarą Undrych z Działu Nauki, 
Innowacji i Zarządzania Projektami (bundrych@ump.edu.pl). 
W dniu 16 listopada 2016 r. w sali "C" w Centrum Kongresowo-Dydaktycznym UMP, w godzinach od 
13.00 do 15.00 będą prowadzone warsztaty dla osób zainteresowanych projektem Preludium. 
Rejestracja uczestnictwa - p. Barbara Undrych (bundrych@ump.edu.pl) 
 



Działania wspomagające naukę 
 

REDCap - szkolenia 
REDCap to innowacyjne oraz bezpłatne narzędzie do tworzenia formularzy elektronicznych oraz 
budowania baz danych w wieloośrodkowych pracach badawczych. 
Uniwersytet Medyczny w Poznaniu zaprasza pracowników Uczelni na bezpłatny 2-dniowy kurs pt. 
„Przygotowanie protokołów i formularzy do zbierania danych w badaniach naukowych na 
przykładzie narzędzia REDCap Project”. 
 
W programie zajęć między innymi: 
- rodzaje danych; 
- rodzaje projektów badawczych; 
- poznanie przykładowych narzędzi do zbierania danych, 
- najczęstsze błędy przy zbieraniu danych- jak ich unikać? 
- tworzenie przykładowego projektu badawczego za pomocą narzędzia REDCap Project. 
 
Najbliższe terminy zajęć: 

 I grupa: 15-16.11.2016 r. - (wt., śr.) godz. 14.15-16.00 

 II grupa: 21-22.11.2016 r. - (pn., wt.) godz. 14.15-16.00 
Zajęcia odbędą się w budynku Biblioteki Głównej UMP (ul. Przybyszewskiego 37a), I piętro, sala 205. 
 
Zapisów można dokonywać poprzez formularz internetowy: http://goo.gl/forms/qa1nG5dcfK  
Liczba miejsc ograniczona.  
 
Wymagania: 
W celu założenia konta do obsługi narzędzia REDCap niezbędne są następujące dane: 

 imię, nazwisko, 

 telefon kontaktowy, 

 adres e-mail, 

 nazwa jednostki. 
Na zajęcia proszę przynieść własny notebook/tablet. 
 
Prowadzący: 

 mgr Katarzyna BARECKA (kbarecka@ump.edu.pl) 

 dr n. biol. Tomasz KRAUZE (tomaszkrauze@ump.edu.pl)  
 

 

Pełna darmowa wersja STATISTICA  12.5 w systemie WISUS! 
Informujemy, że na stronach WISUSa jest dostępna pełna wersja programu Statistica 12.5 
Aby pobrać program, należy zalogować się na stronie WISUS i przejść do zakładki: TWOJE KONTO a 
następnie wybrać LICENCJE PROGRAMÓW. 
Oprogramowanie dostępne jest w dwóch wersjach językowych PL/ENG oraz dodatek do programu 
ZESTAWY ANALITYCZNE STATISTICA. 
Po pobraniu odpowiedniej wersji w formie archiwum ZIP należy rozpakować plik na dysku 
komputera a następnie przystąpić do instalacji uruchamiając plik instalatora setup.exe. 
Podczas instalacji w pierwszym etapie należy podać  kolejno numer seryjny, klucz produktu oraz kod 
czasowy (dostępne na stronie pobierania programu w WISUS), w kolejnym etapie instalacji program 
prosi o podanie danych rejestracyjnych oraz adresu email (wyłącznie domeny @ump.edu.pl bądź 
@student.ump.edu.pl). Uwaga! nie należy podawać adresu info@ump.edu.pl 

http://goo.gl/forms/qa1nG5dcfK


Stypendia i nagrody 
 

Stypendia doktorskie dla pracowników UMP 
 Stypendia te są kierowane do pracowników UMP zatrudnionych w Uczelni nieprzerwanie od 12 
miesięcy, którzy  przygotowują rozprawę doktorską. Warunkiem przyznania stypendium (na okres 
12 miesięcy) jest otwarty przewód doktorski. Termin składania wniosków do Działu Nauki, Innowacji 
i Zarządzania Projektami upływa 30 listopada 2016 r.  
Szczegółowe informacje oraz kryteria oceny wniosków znajdują się w regulaminie na Wisus P w 
części nauka - stypendia  
Osoba do kontaktu: Barbara Undrych tel.: 61 854 62 51   e-mail: bundrych@ump.edu.pl    
 

 

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

 


