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Nauka 
 

Warto nad tym pomyśleć 
15 września br. ruszyły nabory do kolejnych edycji konkursów krajowych w zakresie badań 
naukowych, dla których termin zamknięcia to 15 grudnia 2016 r: 
 
OPUS – dofinansowanie na projekty badawcze, w tym finansowanie zakupu lub wytworzenia 
aparatury naukowo-badawczej niezbędnej do realizacji tych projektów. 
Konkurs obejmuje projekty z zakresu badań podstawowych, których okres realizacji wynosi 
odpowiednio 12, 24 lub 36 miesięcy. W bieżącej edycji konkursu nie ma dolnej i górnej granicy 
budżetu zgłaszanych projektów. Warto jednak pamiętać o tym, że Narodowe Centrum Nauki 
zmieniło definicję "badań podstawowych". Obecnie są to badania, których efekty mogą mieć wymiar 
praktyczny, ale nie mogą mieć wymiaru komercyjnego. 
 
PRELUDIUM – konkurs na projekty badawcze realizowane przez osoby rozpoczynające karierę 
naukową nieposiadające stopnia naukowego doktora. 
 
SONATA – konkurs na projekty badawcze realizowane przez osoby, które uzyskały stopień naukowy 
doktora nie wcześniej niż 7 lat przed rokiem wystąpienia o dofinansowanie. Podobnie jak w dwóch 
ww. konkursach okres realizacji projektu również może wynieść rok, dwa lub trzy lata.  
 
Szczegóły dotyczące naborów znajdują się pod adresem:  
https://www.ncn.gov.pl/finansowanie-nauki/konkursy  
 
Uwaga! 
Wszystkie osoby, które chciałyby przedstawić tematykę składanej aplikacji ocenie wewnętrznych 
recenzentów (wyłonionych spośród pracowników UMP) proszone są o przesłanie na adres p. 
Karoliny Michalak (karolinamichalak@ump.edu.pl) przygotowanej wg standardów NCN "Skróconej 
wersji projektu" najpóźniej na 3 tygodnie przed terminem składania wniosku. 
 

 

Działalność Upowszechniająca Naukę: nabór wniosków o finansowanie na rok 2017 
Myślisz o zorganizowaniu szkolenia lub konferencji w przyszłym roku?  
Chciałbyś zmodernizować lub zacząć wydawanie nowego czasopisma?  
Ta informacja jest właśnie dla Ciebie! 
Nabór wniosków trwa do końca listopada, a formularz wniosku zostanie w najbliższych tygodniach 
udostępniony w systemie teleinformatycznym OSF.  
 

 

https://www.ncn.gov.pl/finansowanie-nauki/konkursy


Umiędzynarodowienie 
 

UWERTURA - staże w zagranicznych zespołach naukowych realizujących granty ERC 
 
Termin: nabór wniosków do 15 marca 2017 r. 
Kto: osoby, które posiadają co najmniej stopień doktora 
 
UWERTURA to konkurs, który jest efektem współpracy Narodowego Centrum Nauki z Europejską 
Radą ds. Badań Naukowych (ERC). Jego celem będzie wsparcie uczonych prowadzących badania 
naukowe w polskich jednostkach naukowych w skutecznym ubieganiu się o środki europejskie na 
realizację badań naukowych.  
NCN sfinansuje staże trwające od 3 do 6 miesięcy w wybranym zagranicznym zespole naukowym 
realizującym grant ERC. Jednym z warunków udziału w konkursie będzie deklaracja złożenia wniosku 
o grant ERC w przeciągu 18 miesięcy od zakończenia stażu (http://ncn.gov.pl/aktualnosci/2016-09-
27-zapowiedz-konkursu-uwertura). 
 

 

A może współpraca? 
W chwili obecnej trwają kolejne dwa nabory wniosków umożliwiające dofinansowanie współpracy 
międzynarodowej.  
POLONEZ 3 oraz BEETHOVEN 2 to inicjatywy Narodowego Centrum Nauki, które umożliwiają 
odpowiednio prowadzenie prac badawczych przez obcokrajowców w Polsce lub też 
zintensyfikowanie polsko-niemieckiej współpracy. 
 
Zapraszamy do zapoznania się z informacjami o konkursie na stronach NCN 
(https://www.ncn.gov.pl/konkursy/2016-09-15-opus12-preludium12-sonata12-polonez3-
beethoven2) 
 

 

Stypendia i nagrody 
 

Fundacja na rzecz Nauki Polskiej ogłosiła nabór wniosków na stypendia START - do 31.10.2016r. 
 Regulamin oraz instrukcja przygotowania wniosku znajdują się na stronie fundacji 
http://www.fnp.org.pl/oferta/start/ 
Termin składania wniosków do Działu Nauki, Innowacji i Zarządzania Projektami upływa 24 
października 2016r.  
Osoba do kontaktu: Barbara Undrych tel.: 61 854 62 51   e-mail: bundrych@ump.edu.pl    
 

 

STYPENDIA DOKOTRSKIE 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 2016r.  
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    
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Biblioteka UMP 
 

Dostęp do pełnotekstowych publikacji z komputerów domowych 
 
Przypominamy, że Biblioteka Główna oferuje pracownikom, doktorantom i studentom naszej 
Uczelni dostęp do licencjonowanych źródeł elektronicznych z dowolnego komputera spoza sieci UM  
System zapewnia pełną integrację z urządzeniami posiadającymi dostęp do Internetu (telefony 
komórkowe, tablety, komputery PC, MAC itd.). 
  
Dostęp  do systemu wymaga posiadania aktualnego konta bibliotecznego. Loginem jest numer kodu 
paskowego legitymacji pracowniczej a hasłem numer PESEL.  
 
Pracownicy uczelni, którzy nie zaktualizowali swoich danych w Bibliotece po wprowadzeniu 
elektronicznej legitymacji służbowej, logują się na podstawie numeru kodu paskowego karty 
bibliotecznej wydanej przez Wypożyczalnię.  
 

 

„Zamów kopię” 
To nowa usługa elektroniczna, dzięki której z poziomu katalogu on-line Biblioteki można zdalnie 
zamówić błyskawiczną usługę reprograficzną. To udogodnienie w dostarczaniu zeskanowanych 
pełnych tekstów artykułów z czasopism drukowanych ze zbiorów Biblioteki Głównej UMP. 
Dla pracowników naukowych UMP usługa jest wykonywana bezpłatnie. (Prosimy o zamieszczenie 
odpowiedniej informacji w „uwagach” w formularzu zamówienia). 
 
Szczegóły i sposób zamawiania:  http://www.bg.ump.edu.pl/zamow_kopie/zamow_BG.php  
 

 

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

 

http://www.bg.ump.edu.pl/zamow_kopie/zamow_BG.php

