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Nauka 
 

Nowe konkursy Fundacji na rzecz Nauki Polskiej 
Fundacja na rzecz Nauki Polskiej (FNP) ogłosiła kolejną edycję konkursów First Team, Homing oraz 
Powroty. Nabory trwają do 5 marca 2018 r. 
 
First Team to konkurs adresowany do naukowców posiadających stopień naukowy doktora uzyska-
ny nie wcześniej niż 5 lat temu. Dofinansowanie jest przeznaczane na organizację pierwszego zespo-
łu badawczego kierowanego przez doktorów na wczesnym etapie kariery naukowej. W ramach pro-
gramu finansowane są projekty trwające do 36 miesięcy. Maksymalna kwota budżetu projektu, o 
którą można wnioskować, nie jest określona przez Fundację. Średnia wartość projektów, które uzy-
skały finansowanie w ostatnim konkursie wynosiła aż 2 mln zł. Więcej o projekcie tutaj.   
 
Homing jest skierowany do młodych doktorów, którzy chcą wrócić z zagranicy do Polski np., po od-
bytym stażu, czy studiach doktoranckich, bądź przyjechać do Polski na staż podoktorski. W ramach 
programu finansowane będą projekty trwające do 24 miesięcy. Więcej o programie tutaj. 
 
Powroty to granty na realizację projektów o charakterze staży podoktorskich realizowanych przez 
młodych doktorów powracających do pracy naukowej po przerwie związanej z rodzicielstwem lub 
pracą poza obszarem nauki. W ramach programu finansowane będą projekty trwające do 24 miesię-
cy. Maksymalna kwota budżetu projektu, o którą można wnioskować, nie jest określona przez Fun-
dację. Średnia wartość zwycięskich projektów wynosi ok. 800 000 zł. Więcej informacji tutaj. 
 

 

Sprawdź, czy jesteś uprawniona(y) do odbioru należności za swoje publika-
cje! 
Stowarzyszenie KOPIPOL systematycznie wypłaca wynagrodzenie twórcom, którzy opublikowali 
swoje utwory w wydawnictwach wskazanych dla danego roku przez badania statystyczne jako te, 
które podlegały najczęstszemu kopiowaniu. Każdy z nas może sprawdzić, czy zostało mu naliczone 
wynagrodzenie, korzystając z wyszukiwarki uprawnionych autorów. Wystarczy wpisać swoje imię i 
nazwisko! 
Warto dodać, że do końca ubiegłego roku stowarzyszenie wypłaciło ponad 30 tys. wynagrodzeń w 
łącznej kwocie przekraczającej 20 mln zł. 
 

 

Jak przygotować i napisać wniosek o finansowanie badań? 
Na to i na wiele innych pytań odpowiada serwis Zdobywamy granty na badania. Zachęcamy do lek-
tury i korzystania z doświadczeń innych! 
 

https://www.fnp.org.pl/oferta/first-team/
https://www.fnp.org.pl/oferta/homing/
https://www.fnp.org.pl/oferta/powroty/
https://wyszukiwarka.kopipol.pl/
http://www.granty-na-badania.com/2018/01/jak-usprawnic-swoj-warsztat-naukowy-w.html?m=1#.WlTbv3kiGM_


Z ostatniej chwili 
 

Nowa zwierzętarnia UMP 
Z przyjemnością informujemy o uruchomieniu i oddaniu do użytku nowej Pracowni Zwierząt Do-
świadczalnych Uczelnianego Centrum Aparaturowego. Gatunki zwierząt, dla których zwierzętarnia 
jest przystosowana lokalowo i funkcjonalnie, to mysz domowa i szczur wędrowny.  
Pracownia jest ośrodkiem , w którym zwierzęta mogą być utrzymywane zarówno w warunkach czę-
ściowej izolacji (semi-barrier), jak i standardzie SPF (Specific Pathogen-Free). Co więcej, w ośrodku 
tym mogą być również prowadzone zwierzęta z upośledzonym układem odpornościowym.  
Więcej o pracowni w Wisus P - Aktualności. 
 

 

Nagrody 
 

Nagroda Poznańskiego Oddziału PAN dla doktorantów 
Do 10 marca 2018 r. trwa nabór zgłoszeń w ramach konkursu o Nagrodę Poznańskiego Oddziału 
Polskiej Akademii Nauk za najlepszą oryginalną pracę twórczą, której wiodącym autorem jest dok-
torant z terenu Oddziału.  
 
Zgodnie z informacjami organizatorów, do konkursu może przystąpić osoba, która: 

 w roku poprzedzającym złożenie wniosku przygotowywała rozprawę doktorską w instytucji 
naukowej zlokalizowanej w województwie wielkopolskim lub lubuskim, 

 nie ukończyła 30 lat w chwili składania wniosku, 
Osiągnięcie uznaje się za opublikowane w danym roku, jeśli ukazało się drukiem (pełne dane biblio-
graficzne) lub zostało udostępnione w wersji elektronicznej "on-line early" (ahead of publication) i 
posiada numer DOI. 
 
Nagroda przyznawana jest w pięciu obszarach: nauki humanistyczne i społeczne, nauki biologiczne i 
rolnicze, nauki ścisłe i nauki o Ziemi, nauki techniczne, nauki medyczne. 
Regulamin i zasady konkursu dostępne tutaj. 
 

 

Nagroda im. Artura Rojszczaka 
Do 31 stycznia 2018 r. trwa nabór zgłoszeń w ramach nagrody im. Artura Rojszczaka, która przyzna-
wana jest przez Klub Stypendystów Fundacji na rzecz Nauki Polskiej. Konkurs adresowany jest do 
młodych naukowców, którzy obronili pracę doktorską w ciągu ostatnich pięciu lat od złożenia wnio-
sku. Wysokość nagrody wynosi 5 000 zł.  
Więcej o zasadach przyznawania nagrody dostępne tutaj. 
 

 

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

 

http://www.pan.poznan.pl/doc/regulamin_konkursu.pdf
http://www.klub-fnp.pl/nagroda-arojszczaka/nagroda-im-rojszczaka

