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Nauka 
 

Rusza VI edycja Diamentowego Grantu 
Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego ogłosiło nabór wniosków w kolejnej edycji 
Diamentowego Grantu. Program jest adresowany do studentów, którzy ukończyli trzeci rok studiów 
na studiach pięcioletnich jednolitych lub czwarty rok studiów na studiach sześcioletnich. 
Maksymalne dofinansowanie pojedynczego projektu może wynosić 220 tys. zł. Nabór wniosków 
trwa do 16 stycznia 2017 r. w systemie OSF. 
 
Więcej informacji tutaj: 
https://www.nauka.gov.pl/komunikaty/ogloszenie-vi-edycji-konkursu-w-ramach-programu-
diamentowy-grant.html 
 

 

Wewnętrzne recenzje wniosków składanych do NCN 
Przypominamy, że zainteresowane osoby mogą skorzystać z systemu wewnętrznych recenzji 
projektów badawczych składanych w bieżącym konkursie NCN. Warunkiem wykonania recenzji jest 
dostarczenie "Skróconego opisu projektu badawczego" w terminie do końca listopada br. na adres 
karolinamichalak@ump.edu.pl  
Cały czas możliwa jest jeszcze rejestracja osób, które chciałyby na potrzeby UMP sporządzać 
recenzje. Stosowny formularz jest dostępny w Wisus P → Administracja → Formularze. 
 

 

Nauka i gospodarka 
Serdecznie zapraszamy na pierwszą w naszym Uniwersytecie otwartą konferencję „Nauka dla 
biznesu”, która odbędzie się 9 grudnia 2016 r. o godz. 10.30 w Centrum Kongresowo-Dydaktycznym. 
Konferencja ta jest skierowana zarówno do przedsiębiorców z branży farmaceutycznej i 
kosmetycznej, jak i naszych pracowników naukowych zainteresowanych nawiązaniem współpracy z 
przemysłem.  
Osoby zainteresowane uczestniczeniem w konferencji są proszone o przesłanie wypełnionego 
formularza zgłoszeniowego na dane adresowe w nim podane do dnia 5.12.2016 r.  
Liczba miejsc ograniczona, decyduje kolejność zgłoszeń.  
O zakwalifikowaniu na konferencję powiadomimy w dniu 6.12.2016 roku.  
Dokumenty zgłoszeniowe i program dostępne tutaj: 
Należy wkleić link 
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Najczęściej popełniane błędy w projektach składanych do NCN 
Informujemy, że w oparciu o materiały udostępnione przez NCN i naszych badaczy przygotowaliśmy 
zestawienie najczęściej popełnianych błędów w projektach składanych do NCN. 
Ww. błędy podzielono na błędy typowo formalne, nieścisłości podawane w dorobku naukowym, 
błędy podawane przy przedstawieniu kosztorysu a także najbardziej istotne niedopatrzenia tzn. te, 
które są zgłaszane przez Recenzentów NCN w ocenie merytorycznej projektu oraz ocenie poziomu 
naukowego badań. 
Warto się z tym dokumentem zapoznać, aby możliwie jak najwięcej niedopatrzeń wyeliminować na 
bieżącym etapie składania wniosków. 
Dokument, o którym mowa wyżej, jest dostępny tutaj: 
Należy wkleić link 
 

 

Drzwi otwarte w Wielkopolskim Centrum Zaawansowanych Technologii 
Przypominamy, że w dniu 2 grudnia 2016 r. (piątek) o godzinie 10.00 w Wielkopolskim Centrum 
Zaawansowanych Technologii (WCZT) w Poznaniu (ul. Umultowska 89c) organizowane są specjalnie 
dla pracowników Uniwersytetu Medycznego "drzwi otwarte" - spotkanie, które umożliwi 
zainteresowanym osobom  zapoznanie się z potencjałem badawczym i aparaturowym WCZT oraz 
możliwościami współpracy pomiędzy naszymi jednostkami.  
Wstęp wolny - nie jest wymagana wcześniejsza rejestracja.  
Dodatkowa informacja o WCZT dostępna tutaj  
http://wczt.pl/sites/default/files/imce/wczt_PL%20ULOTKA%20PDF%202015.pdf 
 

 

Programy norweskie 
Narodowe Centrum Badań i Rozwoju, Operator Programu Polsko-Norweska Współpraca Badawcza, 
we współpracy z Research Council of Norway, mają zaszczyt zaprosić Państwa na konferencję 
finansowaną z funduszy norweskich pt.: TOGETHER FOR INNOVATION IN HEALTH POLISH-
NORWEGIAN RESEARCH PROGRAMME 
Data: 8-9 grudnia 2016 r. 
Miejsce: Hotel andel's by Vienna House Cracow, Pawia 3, Kraków 
Więcej na http://www.healthconference.pl/ 
 

 

Parametryzacja 2013-2016 
 

Ankieta parametryczna 
Przypominamy o obowiązku wypełnienia ankiety parametrycznej przez wszystkich pracowników 
naukowych, naukowo-dydaktycznych, naukowo-technicznych oraz inżynieryjno-technicznych, którzy 
w latach 2013-2016 złożyli oświadczenie o zaliczeniu ich do liczby "n" pracowników realizujących na 
naszym Uniwersytecie prace badawcze. 
Ankieta dostępna jest w Wisus P → Systemy → Ankieta Naukowa. 
 
Ankietę merytorycznie wspomagają właściwi Prodziekani ds. Nauki. 
Termin wypełnienia ankiety za lata 2013-2015 upływa z dniem 15 stycznia 2017. Rok 2016 będziemy 
sprawozdawać między 16 stycznia a 15 lutego 2017. 
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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    
  

 

Ankietyzacja zajęć dydaktycznych 
 

W wyniku zmian organizacyjnych na naszej Uczelni, za ankietyzację zajęć dydaktycznych odpowiada 
obecnie  Pełnomocnik ds. ankietyzacji współpracujący z Działem Kształcenia  oraz Katedrą i 
Zakładem Edukacji Medycznej.  
Ankietyzacja przeprowadzana jest wyłącznie w systemie WISUS, a studenci otrzymują ankiety 
dopiero po otrzymaniu wpisu zaliczenia bądź pozytywnej oceny z egzaminu do modułu INDEKS. 
Po opracowaniu wyników ankietyzacji, na początku marca 2017 r., każda jednostka otrzyma raport z 
badania ankietowego za rok 2015/2016. Raporty z dotychczasowych badań ankietowych będą  
dostępne w systemie WISUS w zakładce: JAKOŚĆ KSZTAŁCENIA → Wyniki ankiet. 
 
W bieżącym roku akademickim (2016/2017) elektroniczna ankietyzacja zostanie uruchomiona na 
początku grudnia 2016, a jej zakończenie planowane jest na 31.10.2017 r. 

 
Pełnomocnik ds. ankietyzacji:  dr n. med. Paweł Żebryk (pzebryk@ump.edu.pl) 
 
Obsługa techniczna ankiet: Katarzyna Ziętarska (ankiety@ump.edu.pl), tel. 61 854 60 21 
Collegium Maius, ul. Fredry 10, II piętro, pokój nr 251 Dział Kształcenia 
 

 

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