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Nauka 
 

Ankieta naukowa UMP 
W naszym akademickim systemie  WISUS P po raz kolejny została uruchomiona ankieta naukowa. 
Ankietę indywidualną są zobowiązani wypełnić wszyscy pracownicy naukowi i naukowo-dydaktyczni 
naszej Uczelni. Podajemy w niej wszystkie nasze osiągnięcia naukowe, które miały miejsce w 2018 
roku. 
Jednym z modułów ankiety jest  Formularz oceny - aplikacja umożliwiająca podsumowanie Państwa 
dorobku naukowego za wybrany okres. Znajdują się w niej informacje, które Państwo składali w na-
szym systemie od 2013 r. Prosimy zwrócić uwagę na to, że zawartość modułu "Formularz oceny" jest 
podstawą Państwa oceny okresowej koordynowanej przez Rektora ds. Kadr i Współpracy z Zagranicą.  
 
Ankieta naukowa UMP będzie otwarta do 15 marca 2019 r. 
 

 

Program LIDER - kolejna odsłona 
Narodowe Centrum Badań i Rozwoju uruchomiło ko-
lejny nabór wniosków w ramach programu LIDER. Konkurs adresowany jest do doktorantów, nauczy-
cieli akademickich bez stopnia doktora oraz osób, które posiadają stopień doktora, a od jego obrony 
nie upłynęło 7 lat. Maksymalna kwota dofinansowania projektu wynosi 1,5 mln zł. 
 
Celem konkursu jest poszerzenie kompetencji młodych naukowców w samodzielnym planowaniu 
prac badawczych oraz zarządzaniu własnym zespołem badawczym.  
Okres realizacji zgłaszanego projektu nie może przekraczać 36 miesięcy. Kierownik projektu może 
pobierać wynagrodzenie nie większe niż 8 000 zł miesięcznie. Budżet całego konkursu wynosi 60 mln 
zł. Nabór wniosków trwa do 18 marca 2019 r. Więcej o programie tutaj. 
 

 

Projekty aplikacyjne 
Od 4 marca do 30 kwietnia 2019 r. będzie trwał nabór wniosków 
w ramach Działania 4.1 "Badania naukowe i prace rozwojowe", 
Poddziałania 4.1.4 "Projekty aplikacyjne" (Konkurs 1/4.1.4/2019). 

Zgodnie z informacjami organizatorów konkursu w ramach naboru wniosków można starać się o do-
finansowanie projektów obejmujących badania przemysłowe i eksperymentalne prace rozwojowe we 
wszystkich dziedzinach nauki. 
Projekt może być realizowany wyłącznie w ramach konsorcjum, w którego skład musi wchodzić co 
najmniej jedna jednostka naukowa oraz co najmniej jedno przedsiębiorstwo. Liderem konsorcjum 
może być jednostka naukowa lub przedsiębiorstwo. Minimalna wartość kosztów kwalifikowalnych 
projektu dofinansowanego w ramach konkursu wynosi 1 mln zł. Budżet konkursu wynosi 140 mln zł. 
  

https://www.ncbr.gov.pl/o-centrum/aktualnosci/szczegoly-aktualnosci/news/dyrektor-narodowego-centrum-badan-i-rozwoju-informuje-ze-oglasza-dziesiaty-konkurs-w-programie-lide/
https://www.ncbr.gov.pl/programy/fundusze-europejskie/poir/konkursy/projekty-aplikacyjne/


 

Sukces Wydawnictwa Naukowego UMP 

Z prawdziwą satysfakcją informujemy, że decyzją Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Wy-
dawnictwo Naukowe UMP znalazło się na liście wydawnictw, których monografie otrzymają 80 pkt. 
ministerialnych. Oznacza to, że każda monografia wydana w naszym Wydawnictwie w roku bieżącym 
i kolejnych otrzyma 80 pkt.  
Zwiększa to szanse naszych naukowców do poszerzenia swojego dorobku naukowego, który będzie 
ewaluowany w skali całej Uczelni już za niecałe dwa lata.  
 

 

Jednolity System Antyplagiatowy  
Od początku lutego funkcjonuje już Jednolity System 
Antyplagiatowy (JSA), w którym z obowiązku 
ustawowego należy sprawdzać wszystkie prace dyplomowe oraz prace doktorskie (te drugie - w 
postępowaniach o nadanie stopnia naukowego doktora wszczynanych po 1.10.2019 r.  
W celu ułatwienia korzystania systemu, Ośrodek Przetwarzania Informacji umieścił na kanale 
YouTube OPI PIB specjalny film instruktażowy. 
Zachęcamy do skorzystania z tego udogodnienia. 
 

 

Nagrody i stypendia 
 

Stypendia dla doświadczonych naukowców 
Do 10 czerwca 2019 r. można przesyłać zgłoszenia w ramach Fulbright 
Senior Award. Stypendium przeznaczone jest dla osób z doktoratem, 
które zamierzają zrealizować część własnych projektów badawczych w uczelniach amerykańskich, 
placówkach badawczych non-profit oraz niektórych instytucjach rządowych USA. 
 
Czas trwania stypendium może wynosić od trzech do dziewięciu miesięcy. W ramach stypendium 
(do 3500 USD miesięcznie) zapewnione jest dodatkowo pokrycie (1) kosztów podróży stypendysty 
do/z USA (1500 USD), (2) kosztów związanych z obowiązkowymi opłatami afiliacyjnymi i/lub ubez-
pieczeniem medycznym wymaganym przez amerykańską instytucję goszczącą, (3) jednorazowy do-
datek przeznaczony na pokrycie kosztów związanych z przeprowadzką stypendysty i zagospodaro-
waniem w USA (1300 USD), (4) miesięczny dodatek przeznaczony na pokrycie kosztów związanych z 
realizacją projektu badawczego (300 USD), miesięczny dodatek na pokrycie kosztów utrzymania 
rodziny, jeśli towarzyszy stypendyście przez minimum 80% pobytu (250 USD miesięcznie na każdą 
osobę).  
Preferowani są kandydaci, którzy w ciągu ostatnich 5 lat przebywali w USA krócej niż 9 miesięcy. 
Zainteresowanych odsyłamy do strony internetowej konkursu. 
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Dział Nauki, Innowacji i Zarządzania Projektami - Karolina Michalak  
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https://www.youtube.com/watch?v=IPx_KUMKMbg&list=PLhrk1HkrMtpw4xZX75u5nZhAtPe1_PHPT
https://fulbright.edu.pl/senior-award/

