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Nauka 
 

Program LIDER - kolejna odsłona 
Narodowe Centrum Badań i Rozwoju uruchomiło ko-
lejny nabór wniosków w ramach programu LIDER. Konkurs adresowany jest do doktorantów, nauczy-
cieli akademickich bez stopnia doktora oraz osób, które posiadają stopień doktora, a od jego obrony 
nie upłynęło 7 lat. Maksymalna kwota dofinansowania projektu wynosi 1,5 mln zł. 
 
Celem konkursu jest poszerzenie kompetencji młodych naukowców w samodzielnym planowaniu 
prac badawczych oraz zarządzaniu własnym zespołem badawczym, podczas realizacji projektów ba-
dawczych, których wyniki mogą mieć zastosowanie praktyczne i posiadają potencjał wdrożeniowy. 
 
Okres realizacji zgłaszanego projektu nie może przekraczać 36 miesięcy. Kierownik projektu może 
pobierać wynagrodzenie nie większe niż 8 000 zł miesięcznie. Budżet całego konkursu wynosi 60 mln 
zł. Nabór wniosków trwa do 18 marca 2019 r. Więcej o programie tutaj. 
 

 

Wirtualny pacjent 2.0 - nowy program UMP 
Dzięki uzyskanemu w 2018 r. dofinansowaniu na rozwój Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu, moż-
liwym stało się opracowanie unikalnej akademickiej aplikacji, której celem będzie szkolenie nie tylko 
przyszłych umiejętności studentów medycyny w zakresie rozpoznawania chorób i leczenia chorych, 
ale również nabrania doświadczenia w zakresie ekonomicznego funkcjonowania opieki zdrowotnej w 
Polsce. 
Wszystkich pracowników UMP zainteresowanych tworzeniem wirtualnych scenariuszy prosimy o 
kontakt (mnowicki@ump.edu.pl). 
 

 
Ankieta naukowa UMP 
W najbliższych dniach po raz kolejny w WISUS P - Systemy zostanie uruchomiona ankieta naukowa. 
Ankietę indywidualną są zobowiązani wypełnić wszyscy pracownicy naukowi i naukowo-dydaktyczni 
naszej Uczelni.  
Jednym z modułów ankiety jest  Formularz oceny - aplikacja umożliwiająca podsumowanie Państwa 
dorobku naukowego za wybrany okres. Znajdują się w niej informacje, które Państwo składali w na-
szym systemie od 2013 r. Prosimy zwrócić uwagę na to, że zawartość modułu "Formularz oceny" jest 
podstawą Państwa oceny okresowej koordynowanej przez Prorektora ds. Kadr i Współpracy z Zagra-
nicą.  
 
Ankieta naukowa UMP będzie otwarta do końca lutego 2019 r. 
 

https://www.ncbr.gov.pl/o-centrum/aktualnosci/szczegoly-aktualnosci/news/dyrektor-narodowego-centrum-badan-i-rozwoju-informuje-ze-oglasza-dziesiaty-konkurs-w-programie-lide/
file:///C:/Users/p/Desktop/Nauka/mnowicki@ump.edu.pl


 

Znamy harmonogram naboru wniosków w NCN  

Narodowe Centrum Nauki podało wstępny harmonogram naboru wniosków w bieżą-
cym roku. W harmonogramie tym, po długim okresie oczekiwania, pojawiły się trzy 
nowe konkursy finansowane z funduszy EOG i funduszy norweskich (konkursy 
Grieg, Idealab oraz Pols). NCN nie podało ich szczegółów oraz zaznaczyło, że terminy 
naborów wniosków w tych konkursach mogą ulec zmianie. 
 
Nowością są konkursy Mozart (projekty badawcze w polsko-austriackiej współpracy) oraz Alphorn 
(projekty badawcze w polsko-szwajcarskiej współpracy). Znany jest także termin naboru wniosków w 
ramach konkursu Miniatura 3. Jak informuje NCN aplikacje do tego konkursu będzie można składać w 
trybie ciągłym od 1 kwietnia 2019 r. do 30 września 2019 r.  
 
Bez zmian pozostały terminy naboru wniosków w najpopularniejszych konkursach, czyli Opus i Prelu-
dium. Podobnie jak w latach wcześniejszych nabory wniosków będą trwały od połowy marca do po-
łowy czerwca oraz od połowy września do połowy grudnia. 
 

 
 

 

  

https://1.bp.blogspot.com/-lKfYUof6X8I/XBvFVwGQpKI/AAAAAAAAFqE/-bPlP3pRdV8b3jvbiGObPj4NZPe7uxVcwCK4BGAYYCw/s1600/NCN_2019_harmonogram.png


Nagrody i stypendia 
 

FameLab - konkurs dla naukowców, którzy mają coś do powiedzenia 
Do dnia 28 stycznia 2019 r. trwa nabór do 8 edycji konkursu FameLab. Jeśli macie coś ważnego do 
powiedzenia i jesteście gotowi na wystąpienie na scenie, zgłaszajcie się, ten konkurs jest dla Was. 
Formuła konkursu zakłada przedstawienie swojej działalności naukowej w ramach występu trwają-
cego równo 3 minuty.  
Aby zgłosić się do FameLabu, należy wypełnić formularz zgłoszeniowy znajdujący się na stronie fa-
melab.org.pl do 28 stycznia 2019. Najważniejszą częścią zgłoszenia jest 3-minutowy film – nagranie 
Waszego wystąpienia o nauce. Film musi być nagrany jednym ciągiem, bez cięć, bez montażu. Musi 
przedstawiać Waszą sylwetkę. Możecie używać rekwizytów. Jakość techniczna nagrania nie będzie 
oceniana – musi być jedynie wystarczająca, aby można było usłyszeć i zobaczyć Wasze wystąpienie. 
 
Laureat/-ka pierwszego miejsca otrzyma 13 tysięcy złotych, laureat/-ka drugiego miejsca – 7 tysięcy 
złotych, laureat/-ka trzeciego miejsca – 3 tysiące złotych. Laureat/-ka nagrody publiczności – vou-
cher na usługi językowe (kurs, egzamin językowy lub korekta tekstu) fundowany przez British Coun-
cil. Dodatkowo specjalne wyróżnienie przyzna Fundacja Kościuszkowska – będzie to promesa gwa-
rantująca trzymiesięczne stypendium naukowe w USA w wysokości 9 tysięcy dolarów amerykań-
skich. Formularz konkursowy wraz z zasadami programu dostępne są tutaj. 
 

 

E(x)plory 2019 
Do 31 stycznia 2019 r. można zgłaszać swoje propozycje w ramach Konkursu Naukowego E(x)plory. 
Konkurs skierowany jest do gimnazjalistów, licealistów, uczniów szkół technicznych oraz studentów 
pierwszych lat uczelni wyższych. Pomysły ze wszystkich dziedzin nauki można zgłaszać indywidual-
nie lub w zespołach liczących od dwóch do czterech autorów. Autorzy najlepszych prac otrzymają 
nagrody finansowe, rzeczowe oraz pokrycie kosztów zagranicznych wyjazdów naukowych. 
 
Kapituła konkursu przewidziała następującą wartość finansową nagród: 10.000 zł (I nagroda), 7.000 
zł (II nagroda) i 5.000 zł (III nagroda).  
 

 

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

 

http://www.famelab.org.pl/index.php?strona=formularz
http://www.explory.pl/rekrutacja,111

