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Nauka 
 

PILNE!!! Wybory do Rady Doskonałości Naukowej  
Przypominamy, że jeszcze tylko przez dwa dni (czyli do 30 kwietnia 2019 r. 
włącznie) samodzielni pracownicy nauki naszego Uniwersytetu mogą głoso-
wać w wyborach do Rady Doskonałości Naukowej (RDN). 
 
Kandydatami z naszego Uniwersytetu do tych stanowisk są: 

1. prof. dr hab. Andrzej Bręborowicz (nauki medyczne) 
2. prof. dr hab. Paweł Jagodziński (nauki o zdrowiu) 
3. prof. dr hab. Lucjusz Zaprutko (nauki farmaceutyczne) 

 
Każda uprawniona do głosowania osoba, w dniu 11 kwietnia otrzymała na swoją skrzynkę mailo-
wą indywidualny link umożliwiający oddanie głosu. Jeżeli składaliśmy oświadczenia w dwóch dys-
cyplinach naukowych (np. nauki medyczne i nauki o zdrowiu) będziemy mogli oddać swój głos na 
kandydatów właśnie w tych dwóch dyscyplinach. Jeżeli złożyliśmy oświadczenie o prowadzeniu 
badań naukowych w jednej dyscyplinie (np. nauki farmaceutyczne) będziemy mogli głosować 
tylko na przedstawicieli tej jednej dyscypliny. 
Warto pamiętać, że w każdej dyscyplinie możemy wskazać jedną, dwie lub nawet trzy osoby, na 
które oddajemy swój głos. Film z instrukcją głosowania jest dostępny pod tym linkiem. 
 

 

Projekty aplikacyjne - wydłużenie naboru! 
Narodowe Centrum Badań i Rozwoju poinformowało, że nabór 
wniosków w ramach Działania 4.1 "Badania naukowe i prace 
rozwojowe", Poddziałania 4.1.4 "Projekty aplikacyjne" (Kon-

kurs 1/4.1.4/2019) został wydłużony do 31 maja 2019 r.  
Przypominamy, że projekt może być realizowany wyłącznie w ramach konsorcjum, w którego 
skład musi wchodzić co najmniej jedna jednostka naukowa oraz co najmniej jedno przedsiębior-
stwo. Liderem konsorcjum może być jednostka naukowa lub przedsiębiorstwo. Minimalna war-
tość kosztów projektu dofinansowanego w ramach konkursu wynosi 1 mln zł. Budżet konkursu 
wynosi 140 mln zł. 
Nie zmienił się natomiast termin naboru wniosków  w ramach pierwszej tegorocznej edycji "szyb-
kiej ścieżki". Wnioski można składać do 1 lipca 2019 r. Budżet tego konkursu wynosi aż 1,05 mi-
liarda zł. Zgodnie z informacjami organizatorów o dofinansowanie w ramach konkursu mogą 
ubiegać się również konsorcja naukowo-przemysłowe (maks. 3 podmioty, w tym minimum jedno 
przedsiębiorstwo i jedna jednostka naukowa), w których liderem musi być przedsiębiorstwo. 
Zgodnie z regulaminem konkursu minimalna wartość kosztów kwalifikowalnych wynosi 2 mln zł, a 
maksymalna 50 mln euro. Więcej o programie tutaj.  
 

https://www.youtube.com/watch?v=7W5I20n81zQ
https://www.ncbr.gov.pl/programy/fundusze-europejskie/poir/konkursy/projekty-aplikacyjne/
https://www.ncbr.gov.pl/o-centrum/aktualnosci/szczegoly-aktualnosci/news/startuje-szybka-sciezka-2019-zobacz-jak-zmienil-sie-najwiekszy-program-wsparcia-innowacji-w-przedsi/


 

Fundacja Nutricia ogłasza kolejny konkurs 
Do 30 czerwca 2019 r. można przesyłać zgłoszenia w ramach konkursu 
na projekty badawcze, promotorskie oraz stypendia związane z żywieniem 
człowieka w ramach konkursu grantowego na 2019 rok., którego organiza-
torem jest Fundacja Nutricia.  
 
W bieżącym roku nabór wniosków odbywa się w następujących konkursach: 

1. Granty badawcze – dla doświadczonych badaczy, przyznawane w celu inicjowania i pro-
wadzenia badań naukowych z zakresu żywienia człowieka. 

2. Granty promotorskie – dla kandydatów chcących uzyskać stopień doktora. 
3. Granty stypendialne – dla młodych naukowców. Przeznaczone na zdobycie niezbędnej 

wiedzy i praktyki, umożliwiającej w przyszłości inicjowanie i prowadzenie badań nauko-
wych                   z zakresu żywienia człowieka.  

 
Szczegółowe informacje o naborze wniosków można znaleźć na stronie internetowej Fundacji. 
 

 
Do 11 września 2019 r. trwa nabór wniosków w ramach kon-
kursu Individual Fellowships, który organizowany jest w ra-
mach Akcji Marii Skłodowskiej-Curie. Celem konkursu jest 
umożliwienie indywidualnym naukowcom zdobywania nowej 
wiedzy                    i pracy nad projektami w dowolnym miejscu 
Europy i świata                 w wybranej jednostce. 
W tym roku można aplikować w dwóch rodzajach grantów: 

 
1. European Fellowships - prowadzenie przez indywidualnego naukowca badań przez okres 

od 12 do 24 miesięcy. Badania prowadzone są w placówce naukowej lub przedsiębiorstwie 
z innego kraju europejskiego niż pochodzi naukowiec. 

2. Global Fellowships - w ramach grantu doświadczeni naukowcy mogą prowadzić badania                
w tzw. krajach trzecich (każde państwo nie będące członkiem i nie stowarzyszone z UE). 
Pobyt zagraniczny może trwać od 12 do 24 miesięcy. W ramach grantu istnieje także obo-
wiązkowa faza powrotna do Europy, która musi trwać 12 miesięcy.  
  

 

Nagrody i stypendia 
 

Stypendia Towarzystwa Chirurgów Polskich 
Jeszcze tylko do 20 maja 2019 r. trwa nabór zgłoszeń w ramach konkursu na 
stypendia Towarzystwa Chirurgów Polskich.  
Ze stypendiów mogą korzystać chirurdzy do 35. roku życia będący członkami 
Towarzystwa Chirurgów Polskich w trakcie specjalizacji z chirurgii.  
Wysokość stypendium wynosi do 1 500 dolarów (stypendium zagraniczne) 
lub   1 500 zł (stypendium krajowe).  
Szczegółowe informacje o konkursie można znaleźć w jego Regulaminie.  
 

http://fundacjanutricia.pl/informacje-ogolne/
http://www.kpk.gov.pl/?page_id=18638
http://www.kpk.gov.pl/?page_id=18643
https://tchp.pl/images/Regulamin_i_wniosek_stypendi%C3%B3w_TCHP_kadencja_2017_2019.pdf


 
Do 1 czerwca 2019 r. trwa nabór wniosków w ramach XVIII edycji 
konkursu Naukowej Fundacji Polpharmy. Celem konkursu jest wyło-
nienie najlepszych projektów badawczych dotyczących tematu 

"Rozwój i optymalizacja procesów w biotechnologii medycznej".   
Zgodnie z informacjami organizatorów temat XVIII edycji konkursu to: "Poszukiwanie punktów 
uchwytu dla terapii celowanej z wykorzystaniem układu immunologicznego oraz  poszukiwanie 
mechanizmów oporności na stosowane obecnie metody immunoterapii". 
Okres realizacji projektu badawczego może wynieść do trzech lat. 
 
Szczegółowe informacje o konkursie można znaleźć w jego regulaminie, który dostępny jest na 
stronie internetowej organizatora. Więcej o programie tutaj. 
 

 

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. 
 
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, (3) jednorazowy dodatek przeznaczony na pokrycie kosztów związanych  
z przeprowadzką stypendysty (1300 USD), (4) miesięczny dodatek przeznaczony na pokrycie kosz-
tów związanych z realizacją projektu badawczego (300 USD), miesięczny dodatek na pokrycie kosz-
tów utrzymania rodziny (250 USD miesięcznie na każdą osobę). Zainteresowanych odsyłamy do 
strony internetowej konkursu. 
 

 
Informujemy, że do niedzieli 16 czerwca 2019 r. na stro-
nie www.polityka.pl/stypendia dostępny jest formularz 
zgłoszeniowy, którego wypełnienie jest warunkiem przy-
stąpienia do konkursu o 5 stypendiów po 15 tys. zł. 

  
Fundacja Tygodnika POLITYKA corocznie wspiera w ten sposób młodych zdolnych ludzi nauki. Re-
gulamin, składy kapituł oraz formularz zgłoszeniowy znajdują się na stronie organizatora.   
 

 

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

 

https://www.polpharma.pl/upload/2018/10/regulamin-konkursu-grantowego.doc
https://www.polpharma.pl/aktualnosci-fundacja-naukowa/fundacja-otwiera-xviii-edycje-konkursu-na-finansowanie-projektow-badawczych/
https://fulbright.edu.pl/senior-award/
http://www.polityka.pl/stypendia
http://www.polityka.pl/stypendia

