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Nauka 
 

Zarób na nowe mieszkanie w dwa lata! 
To nie jest chwyt reklamowy, ale realna perspektywa dla pracowników naszego Uniwersytetu, 
którym uda się zdobyć prestiżowe stypendium Marii Skłodowskiej-Curie (H2020-MSCA-IF-2017). 
 
Dla kogo? 
Początkujący (do 4 lat po uzyskaniu tytułu magistra/lekarza) lub doświadczeni (ze stopniem doktora 
lub ponad czteroletnim stażem w nauce) naukowcy, którzy nie boją sie wyjechać na 12-24 miesięcy 
do zagranicznego ośrodka naukowego (w obrębie Unii Europejskiej) oraz są gotowi realizować prace 
badawcze, które w istotny sposób wpłyną na rozwój ich indywidualnej kariery naukowej. 
W jaki sposób? 
Wystarczą trzy kroki: (1) zdecyduj się, (2) znajdź zagraniczny ośrodek naukowy, (3) napisz wspólnie z 
przedstawicielami ww. ośrodka projekt z dowolnego obszaru wiedzy. Wniosek, którego ostateczna 
wersja nie może przekraczać 10 stron A4, należy złożyć w terminie do 14.09.2017r. 
Laureaci otrzymują w okresie trwania stypendium miesięczne uposażenie w wysokości ponad 5000 
euro. Osoby posiadające rodziny (współmałżonek, dziecko) dodatkowo otrzymują 500 euro 
"rozłąkowego" miesięcznie. Instytucja goszcząca (ośrodek naukowy - host) nie ponosi żadnych 
kosztów przyjęcia naukowca.  
Pomoc 
Zainteresowane osoby zapraszamy do indywidualnych konsultacji z przedstawicielami Działu Nauki, 
Innowacji i Zarządzania Projektami UMP (kontakt - karolinamichalak@ump.edu.pl).  
Każdy wniosek obejmujemy szczególnym patronatem ze strony Uczelni oraz Regionalnego Punktu 
Kontaktowego w Poznaniu.  
 

 

Opus i Preludium po raz trzynasty  
Narodowe Centrum Nauki w najbliższych dniach ogłosi trzynastą edycję naboru wniosków w 
najbardziej popularnych konkursach NCN - Opusie i Preludium. 
Konkursy te są najbardziej oblegane, a współczynnik sukcesu jest relatywnie najniższy. Dlatego 
zachęcamy (wzorem wcześniejszej edycji) do wcześniejszego złożenia w Dziale Nauki, Innowacji i 
Zarządzania Projektami UMP wstępnej dokumentacji projektu celem wykonania wewnętrznych 
recenzji. Poprzez wstępną dokumentację projektu rozumiemy tytuł oraz skrócony opis projektu, 
które razem nie przekraczają 5 stron A4. 
Projekty oceniają wewnętrzni eksperci z naszego Uniwersytetu oraz Instytutu Genetyki Człowieka 
PAN, którym nie udostępniamy danych osobowych kierownika projektu, w celu maksymalnej 
obiektywizacji całego procesu. 
Nieprzekraczalny termin przysyłania projektów do wewnętrznych recenzji upływa z dniem 15 maja 
2017r.  
 

https://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/calls/h2020-msca-if-2017.html#c,topics=callIdentifier/t/H2020-MSCA-IF-2017/1/1/1/default-group&callStatus/t/Forthcoming/1/1/0/default-group&callStatus/t/Open/1/1/0/default-gro
karolinamichalak@ump.edu.pl
https://www.ncn.gov.pl/finansowanie-nauki/konkursy/harmonogram


 

NCN - ważna informacja 
Narodowe Centrum Nauki ogłosiło, że przedłuża - do dnia 22 marca 2017r., nabór wniosków 
ogłoszonych w 15 grudnia 2016 r. Wnioski należy wysłać wyłącznie elektronicznie w systemie OSF do 
godz. 23:59. 
 

 

Nabór na wewnętrznych recenzentów UMP 
Przypominamy, 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. 
 
W chwili obecnej współpracujemy z kilkunastoma recenzentami. Zależy nam jednak na tym, aby ich 
liczba była jak największa, a zakres reprezentowanych specjalności jak najszerszy. 
 
Zgłoszenia do ww. bazy są przyjmowane bezterminowo. Osoby, które chciałyby jednak uczestniczyć 
w ocenie "Skróconych opisów projektów" przygotowywanych przez badaczy UMP na czerwcowy 
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 30.04.2017r. 
 

 

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 osobistego adresu email (wyłącznie domeny 
@ump.edu.pl bądź @student.ump.edu.pl).  
Uwaga! w procesie instalacji nie należy podawać adresu info@ump.edu.pl 
 

 

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

 

 

karolinamichalak@ump.edu.pl
mailto:info@ump.edu.pl

