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Oprogramowanie "Grammarly" dla pracowników UMP w wersji testowej 
W dniach między 02.11 a 15.11.2017 pracownicy UMP posiadający konto e-mailowe w domenie 
ump.edu.pl mogą bezpłatnie przetestować pełną wersję oprogramowania Grammarly, które 
wspomaga pisanie tekstów w języku angielskim (od korespondencji, CV, streszczeń konferencyjnych 
po tworzenie artykułów naukowych).  
Oprogramowanie to sprawdza w czasie rzeczywistym (pod warunkiem dostępu do internetu) po-
prawność pisowni tekstów w j. angielskim. Nie tylko wskazuje błędy, ale sugeruje również poprawki, 
od najprostszych typu literówki, interpunkcja, poprzez brakujące "a/an", "the", czy też użycie nie-
właściwych słów do ewentualnej zmiany stylu zdania.  
Zachęcamy do dobrowolnego przetestowania ww. narzędzia.  
 
Aby zainstalować testową wersję oprogramowania na komputerze należy:  

1. kliknąć tutaj lub wpisać do przeglądarki internetowej poniższy adres 
(https://www.grammarly.com/edu/signup)  

2. w wyświetlonym formularzu wpisać imię i nazwisko oraz adres mailowy w domenie 
@ump.edu.pl  

3. zaproponować hasło 
4. sprawdzić pocztę internetową i kliknąć w link weryfikacyjny "Grammarly" 
5. podać kod aktywujący dla naszej Uczelni - QGsjYLkuKQjuMBcV 

Po wpisaniu kodu pojawi się okno powitalne, które zaproponuje instalację Grammarly w przeglądar-
ce, Wordzie lub systemie Windows.  
Jeżeli będziecie Państwo zainteresowani wykupieniem jednorocznej licencji na ww. oprogramowa-
nie, prosimy (po zakończeniu testów) w terminie do dnia 17.11.2017 r. o zgłoszenie stosownego 
zapotrzebowania na adres p. Bożeny Raduchy z Działu Współpracy Międzynarodowej i Integracji 
Europejskiej (braducha@ump.edu.pl). W przesłanej deklaracji prosimy o obowiązkowe podanie ad-
resu mailowego (wyłącznie w domenie @ump.edu.pl), na którym będzie można aktywować pro-
gram.  
Przewiduje się, że aktywacja takiej zbiorowej jednorocznej licencji będzie możliwa na przełomie 
marca/kwietnia przyszłego roku. 
 

 

Statystyka w medycynie 
Zapraszamy do udziału w szkoleniach z cyklu "Statystyka w medycynie", poświęconych metodom 
statystycznym stosowanym w medycynie i naukach biologicznych. Omawiane metody ilustrowane są 
praktycznymi przykładami z dziedziny medycyny, ułatwiającymi zrozumienie idei poszczególnych 
metod i późniejsze ich zastosowanie. 
 

 

http://ump.edu.pl/
https://www.grammarly.com/edu/signup
braducha@ump.edu.pl
https://www.statsoft.pl/Uslugi/Kursy-i-szkolenia/Cykle-szkoleniowe/Cykl-szkolen-statystyka-w-medycynie/?ss_log=true&ss_type=m&ss_u=171706&ss_m=20171026a


 

 

Nowe granty i stypendia 
 

Fundacja na rzecz Nauki Polskiej 
ogłosiła kolejny konkurs w programie Międzynarodowe Agendy Badawcze (MAB).  
O środki w łącznej wysokości 140 mln zł mogą się ubiegać wybitni uczeni, którzy chcieliby założyć w 
Polsce autonomiczne jednostki badawcze i prowadzić w nich innowacyjne badania. Finansowanie 
pochodzi z Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój.  
Na uruchomienie nowego centrum można otrzymać do 35 mln zł.  
Warunkiem zdobycia takiego finansowania jest pomysł na oryginalny, innowacyjny program badaw-
czy, a także zaangażowanie silnego partnera lokalnego, zagranicznego i partnerów gospodarczych. 
Otrzymane środki można przeznaczyć na badania prowadzone przez kilka grup badawczych. Do kon-
kursu w programie MAB mogą się zgłosić wybitni naukowcy, niezależnie od narodowości. Może to 
być też tandem składający się z naukowca odpowiedzialnego za program badawczy i z naukowca 
posiadającego wysoko rozwinięte kompetencje menadżerskie. Termin składania wniosków w bieżą-
cym konkursie upływa 20 grudnia br. Finansowanie mogą zdobyć projekty realizowane w całej Pol-
sce.  
Komplet informacji dostępny na stronie: http://irap.fnp.org.pl/ 
 

 

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 z dniem 30 listopada 2017 r.  
Szczegółowe informacje oraz kryteria oceny wniosków znajdują się w regulaminie na Wisus P             
w części nauka – stypendia. 
 

 

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

 

 

http://irap.fnp.org.pl/
file:///C:/Users/p/Desktop/Nauka/karolinamichalak@ump.edu.pl

