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ProScience dla młodych doktorów 
JM Rektor Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu - prof. Andrzej Tykarski, ogłosił nowy konkurs dla 
młodych pracowników nauki naszego Uniwersytetu. 
"Proscience Young Scientists" jest kierowany do osób ze stopniem naukowym doktora, u których     
(w roku ogłoszenia konkursu) od dnia nadania stopnia naukowego doktora nie minęło więcej niż                
4 lata. 
Wnioski mogą składać wszyscy pracownicy UMP, których nadanie stopnia naukowego doktora miało 
miejsce po 1 stycznia 2016 roku. 
A jest o co walczyć! 
Wysokość grantu, który powinien zostać zakończony do 31 grudnia 2021 r., może wynieść aż 
150,000 zł. Celem konkursu jest wyłonienie tych osób z naszej społeczności, które mogą w najbliż-
szych latach powalczyć o przyznanie prestiżowego europejskiego ERC Starting Grant lub Sonaty 
(BIS). Warunkiem rozliczenia przyznanego dofinansowania jest zakwalifikowanie się do II etapu oce-
ny w ERC Starting Grant lub uzyskanie finansowania w ramach konkursów NCN – Sonata/Sonata BIS. 
Szczegółowe zasady oraz formularz wniosku dostępne w Wisus P - Aktualności. 
Termin nadsyłania aplikacji upływa z dniem 31 marca 2020 r.. Zapraszamy! 
 

 

Ankieta naukowa dla pracowników UMP 
Jak co roku, z początkiem przyszłego tygodnia zostanie otwarta w Wisus P ankieta naukowa dla 
wszystkich pracowników naukowych i naukowo-dydaktycznych UMP. Nowością w tegorocznej an-
kiecie jest konieczność wyrażenia zgody na zaliczenie osiągnięć naukowych z lat 2017 i 2018 do 
wybranej przez nas dyscypliny naukowej. 
W przypadku pracowników, którzy wskazali jedną dyscyplinę (np. nauki farmaceutyczne), wszystkie 
publikacje, monografie i rozdziały są automatycznie przyporządkowane do tejże dyscypliny. W przy-
padku pracowników, którzy wskazali dwie dyscypliny naukowe (np. nauki medyczne i nauki o zdro-
wiu), podział poszczególnych osiągnięć do każdej z dyscyplin został przyporządkowany z wykorzy-
staniem autorskiego algorytmu optymalizującego. Taki podział osiągnięć, z jednej strony,  gwarantu-
je uzyskanie najlepszej efektywności w każdej dyscyplinie, a z drugiej, oszczędza nasz czas. Wystar-
czy tylko jednym kliknięciem zaakceptować wskazany przez system wybór. 
 

 

Nabory w Sonatina 4 i Etiuda 8 nadal otwarte 
Przypominamy, że cały czas trwają nabory wniosków w konkursach Narodowego Centrum Nauki  -
Sonatina 4 (projekty badawcze dla osób będących do 3 lat po uzyskaniu stopnia naukowego dokto-
ra) oraz Etiuda 8 (stypendia doktorskie). 
Termin składania wniosków w konkursach upływa 16 marca 2020 r. 
 

 

 

https://www.ncn.gov.pl/ogloszenia/konkursy/sonatina4
https://www.ncn.gov.pl/ogloszenia/konkursy/etiuda8


 

Konkurs na profilaktykę obrzęku limfatycznego po leczeniu raka piersi 
Celem tego konkursu koordynowanego przez Ministerstwo Zdrowia jest zmniejszenie  o 10% ryzyka 
wystąpienia obrzęku limfatycznego u kobiet po leczeniu raka piersi poprzez edukację i rehabilitację 
oraz poprawę lub podtrzymanie wydolności fizycznej.  
W konkursie wybrany zostanie tylko jeden projekt, który będzie przewidywał wdrożenie modułu 
centralnego pilotażowego programu profilaktycznego. Zadaniem realizatora będzie prowadzenie 
działań promocyjno-szkoleniowych i zapewniających ewaluację programu.  
Nabór wniosków będzie trwał od 29 lutego do 6 kwietnia 2020 r.  
Zainteresowane osoby zachęcamy do odwiedzenia strony Ministerstwa. 
 

 

Nowotwory, gruźlica i szczepionki w 20. konkursie IMI2 
IMI2 (czyli Inicjatywa Leków Innowacyjnych) to cykliczny konkurs w ramach H2020. W bieżącym 
naborze, na który przeznaczono 273 mln euro, oczekuje się składania wniosków w obszarze chorób 
nowotworowych, gruźlicy, szczepionek, łuszczycowego zapalenia stawów oraz leków na bazie bia-
łek. 
Przygotowanie wniosku w ramach H2020 nie jest łatwe. W każdym konkursie należy mieć konsor-
cjum składające się minimum z 3 partnerów (każdy z innego kraju EU). Ale kiedyś musimy zacząć. 
Dział Nauki, Innowacji i Zarządzania Projektami nawiązał współpracę z osobami, które przeprowadzą 
przez proces rejestracji wniosku oraz pomogą znaleźć partnerów zagranicą. 
Czekamy tylko na pomysły, które prosimy przesyłać na adres karolinamichalak@ump.edu.pl. 
Więcej o samym konkursie tutaj. 

 

 

Zostań ekspertem w Komisji Europejskiej 
Wielu z nas z bardzo dużą rezerwą podchodzi do konkursów europejskich. Sceptycyzm ten jednak 
nie zawsze jest uzasadniony. Być może wychodzimy z założenia, że wystarczy nam NCN i NCBR? 
Jednak jest sposób, aby przełamać naszą niechęć, a może brak wiary w powodzenie. 
Komisja Europejska przez cały czas poszukuje ekspertów (recenzentów) do oceny składanych pro-
jektów. Wystarczy wejść na stronę i kliknąć "Register as an expert". Cały proces rejestracji zajmuje 
kilka minut. 
Co nam to daje? Możliwość zapoznania się z rodzajami składanych wniosków, ze sposobem ich 
przygotowania oraz trybem ich ewaluacji. A to powinno zaowocować zwiększeniem naszej pewno-
ści. Rejestracja nic nie kosztuje. Nie są brane pod uwagę stopnie i tytuły naukowe, ale entuzjazm do 
pracy oraz nasze indywidualne doświadczenia naukowe. Zachęcamy wszystkich do podjęcia tego 
typu kroków. 
Pod koniec procesu rejestracyjnego, nowy ekspert otrzymuje swój unikalny numer, który prosiliby-
śmy o przesłanie na adres karolinamichalak@ump.edu.pl. 
Warto również dodać, że dla osób, które chcą wystartować w tegorocznym "ProScience Young 
Scientists", rejestracja w ww. systemie jest obowiązkowa. 
 

 

RISE 2020 - otwarto kolejny nabór wniosków 
Do dnia 28 kwietnia 2020 roku otwarty jest kolejny nabór wniosków w konkursie Marie Skłodo-
wska-Curie Research and Innovative Staff Exchange (MSCA RISE). Budżet konkursu wynosi 80 mln 
euro. Program adresowany jest do międzynarodowych konsorcjów aplikujących o finansowanie 
projektów badawczych opartych na międzynarodowej i międzysektorowej wymianie pracowników. 
Wszystkie osoby z UMP, które chciałyby powtórzyć ten sukces, mogą skorzystać z doświadczenia               
p. prof. Janiny Lulek - koordynatora programu ORBIS (jlulek@ump.edu.pl). 
Szczegółowe informacje o konkursie są dostępne tutaj.  
 

http://zdrowie.gov.pl/aktualnosc-3747-nowy_konkurs_w_programie_wiedza.html
file:///C:/Users/User/AppData/Local/Microsoft/Windows/Temporary%20Internet%20Files/Content.Outlook/XSMN37EF/karolinamichalak@ump.edu.pl
https://www.kpk.gov.pl/?p=51064&znewsletter=12lutego2020
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/work-as-an-expert
file:///C:/Users/User/AppData/Local/Microsoft/Windows/Temporary%20Internet%20Files/Content.Outlook/XSMN37EF/karolinamichalak@ump.edu.pl
file:///C:/Users/p/Desktop/Nauka/jlulek@ump.edu.pl
https://www.kpk.gov.pl/?p=50799&znewsletter=11grudnia2019


 

 

Nagrody i stypendia 
 

Kolejna edycja Nagród Prezesa Rady Ministrów i Nagród Ministra Zdrowia 
Szczegółowe informacje dotyczące Nagród Premiera są dostępne pod tym linkiem. Należy jednak 
pamiętać, że wnioski wychodzące z Uczelni muszą uzyskać akceptację Senatu UMP. Z tego powodu 
powinny one być złożone w Dziale Nauki, Innowacji i Zarządzania Projektami w terminie do                       
10 kwietnia 2020 r. 
Natomiast wytyczne dotyczące Nagród Ministra Zdrowia są dostępne tutaj. W przypadku tych na-
gród, termin złożenia ich w Dziale Nauki jest dłuższy - upływa dopiero 5 czerwca 2020 r. 
 

 

Kolejna edycja Nagrody Naukowej Oddziału PAN w Poznaniu 
Oddział PAN w Poznaniu ogłosił VIII edycję konkursu na najlepszą oryginalną pracę twórczą opu-
blikowaną w 2019 r., której wiodącym autorem jest doktorant z Wielkopolski lub Ziemi Lubuskiej. 
Konkurs jest przeprowadzony w pięciu obszarach tematycznych, tożsamych z nazwami wydziałów 
PAN: nauki humanistyczne i społeczne, nauki biologiczne i rolnicze, nauki ścisłe i nauki o Ziemi, nauki 
techniczne, nauki medyczne. 
Pięcioosobowe zespoły oceniające dla ww. obszarów będą nominowały do nagrody po jednej pracy 
naukowej. Laureaci uzyskają nagrody pieniężne.  
Wnioski mogą być zgłaszane do biura Oddziału PAN w Poznaniu drogą elektroniczną (na ad-
res kamila.sobkowska@pan.pl) w terminie do 10 marca 2020 r. Szczegółowe informacje na temat 
konkursu (zawierające m.in. regulamin oraz formularz zgłoszeniowy) znajdują się na stronie www 
Oddziału (http://poznan.pan.pl/ ). 
 

 

Kontakt 
 

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

 

https://bip.kprm.gov.pl/kpr/bip-kancelarii-prezesa/nagrody-premiera/1983,Nagrody-Prezesa-Rady-Ministrow-za-dzialalnosc-naukowa-naukowo-techniczna-lub-art.html
https://www.gov.pl/web/zdrowie/nagrody-ministra-zdrowia-dla-nauczycieli-akademickich
mailto:kamila.sobkowska@pan.pl
http://poznan.pan.pl/wp-content/uploads/2020/01/Regulamin-konkursu_2020.pdf
http://poznan.pan.pl/wp-content/uploads/2020/01/formularz_interaktywny2020_4.pdf
http://poznan.pan.pl/

