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Nauka 
 

Zbieramy oświadczenia o zaliczeniu do "liczby N"  
Z dniem 5 listopada 2018 r. rozpoczęliśmy zbieranie oświadczeń naszych pracowników o zaliczeniu 
do "liczby N" osób prowadzących w UMP badania naukowe i/lub prace rozwojowe. 
Zgodnie z przepisami zawartymi w Ustawie z dnia 20 lipca 2018 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym               
i nauce, w bieżącym roku nasze oświadczenia zostaną przypisane określonym dziedzinom i dyscypli-
nom naukowym (do tej pory składaliśmy oświadczenia o przynależności do określonego Wydziału). 
W związku z powyższym, w WISUS P - Systemy - Liczba N został uruchomiony generator składania 
oświadczeń. Aplikacja ta służy wyborowi odpowiedniej dziedziny i dyscypliny naukowej. Stosowne 
oświadczenia muszą obowiązkowo wypełnić wszyscy pracownicy naukowi, naukowo-dydaktyczni 
oraz naukowo-techniczni. Ostateczny termin złożenia oświadczenia w systemie określono na dzień 
26 listopada 2018 r. 
 
Złożone w systemie oświadczenia należy wydrukować i podpisać, a następnie dostarczyć do właści-
wego Dziekanatu (w terminie do dnia 30 listopada 2018 r.) 
 
Każdy z ww. pracowników UMP ma możliwość wyboru jednej lub dwóch dyscyplin naukowych.  
Prosimy, aby wyboru dyscyplin dokonywać w sposób przemyślany i odpowiedzialny. Musimy pamię-
tać o tym, że wypełnienie oświadczenia o zaliczeniu do "liczby N" wiąże się z zawarciem kontraktu z 
Ministerstwem Nauki i Szkolnictwa Wyższego, który z jednej strony zwiększy finansowanie badań 
naukowych w UMP, ale z drugiej będzie wymagał przedstawienia w 2021 roku publikacji z czasopism 
zawartych w bazach Web of Science lub Scopus. 
 
Zdajemy sobie sprawę z faktu, że część z Państwa może mieć wątpliwości, jaką lub jakie dyscypliny 
zgłosić. W tym celu JM Rektor - prof. Andrzej Tykarski, powołał dodatkowy zespół czterech osób, 
których zadaniem jest merytoryczna pomoc w ww. zakresie.  
Dla Wydziału Lekarskiego I jest tą osobą p. prof. Tomasz Kotwicki (kotwicki@ump.edu.pl), dla Wy-
działu Lekarskiego II - p. prof. Marek Ruchała (mruchala@ump.edu.pl), dla Wydziału Farmaceutycz-
nego - p. prof. Tomasz Gośliński (tomasz.goslinski@ump.edu.pl), a dla Wydziału Nauk o Zdrowiu                     
- p. prof. Marcin Żarowski (zarowski@ump.edu.pl) 
 
Jednocześnie informujemy, że na stronach MNiSW została opublikowana informacja o rozpoczęciu 
konsultacji w sprawie przypisania poszczególnych dziedzin i dyscyplin naukowych do czasopism 
indeksowanych w bazach Web of Science oraz Scopus. Zastrzeżenia do tworzonego rejestru można 
składać właściwym Dziekanom UMP w terminie do dnia 12 listopada 2018 r. 
Prosimy każdego pracownika UMP o uważne przestudiowanie tabeli. Może się bowiem okazać, że 
część z Państwa dorobku naukowego w najbliższych latach zostanie przyporządkowana do dyscypli-
ny, której nie zgłaszaliście Państwo w naszej ankiecie. 
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Nagrody i stypendia 
 

Poznań nagradza za najlepsze prace magisterskie i doktorskie  
Do 15 listopada 2018 r. można zgłaszać prace w ramach XV edycji konkursu Miasta Poznania za naj-
lepsze 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. 
 

 

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.  
 

 

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