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Uczelniane Centrum Aparaturowe 
Informujemy, że w Centrum Biologii Medycznej UMP mieści się nowoczesne i bogato wyposażone 
Uczelniane Centrum Aparaturowe. Oferuje ono możliwość prowadzenia badań z zakresu biologii 
molekularnej, genetyki medycznej oraz biologii komórki (oznaczanie ekspresji białek, identyfikacja 
markerów genetycznych, analizy immunohistochemiczne, prowadzenie hodowli komórkowych, 
bankowanie komórek). 
Specjaliści z Centrum nie tylko wykonują badania, ale również służą pomocą w zakresie 
projektowania badań naukowych. 
W laboratorium nie są pobierane opłaty za usługi, a jedynie za odczynniki wykorzystane w 
doświadczeniu. Istnieje także możliwość wykorzystania własnych odczynników. 
 
Więcej informacji na stronie www.uca.ump.edu.pl 
 

 

Premia na Horyzoncie   
to program Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego, którego celem jest wpieranie uczestnictwa 
polskich  jednostek naukowych w programie ramowym w zakresie badań naukowych i innowacji 
Horyzont 2020 i programie Euratom.  
Program ten jest adresowany do jednostek naukowych i uczelni wyższych, które realizują projekty 
badawcze i naukowe w ramach ww. programów Unii Europejskiej,  a oferowane przez Ministerstwo 
dofinansowanie przeznaczone jest na koszty dodatków do wynagrodzeń osób zaangażowanych w 
realizację projektów.  
Wysokość dofinansowanie zależy od wartości realizowanego projektu europejskiego i wynosi od 20-
25% wysokości finansowania z Unii Europejskiej. Dodatkowo, w przypadku gdy nasza uczelnia jest 
koordynatorem projektu, osoby realizujące grant mogą wnioskować o kolejne 10% dodatku do 
wynagrodzeń. 
 
Wypełnienie wniosku jest bardzo proste i zajmuje  średnio ok. 30 minut.  
Co ważne, nabór wniosków przeprowadzany jest elektronicznie  w sposób ciągły, a wskaźnik sukcesu 
wynosi 100%. 
 
Więcej informacji o programie dostępnych tutaj oraz w Dziale Współpracy Międzynarodowej i 
Integracji Europejskiej UMP (Kierownik - mgr Bożena Raducha - braducha@ump.edu.pl). 
 

 

 

 

file:///C:/Users/p/Desktop/Nauka/www.uca.ump.edu.pl
http://www.nauka.gov.pl/komunikaty/premia-na-horyzoncie-nabor-wnioskow.html
file:///C:/Users/p/Desktop/Nauka/braducha@ump.edu.pl


 

Zostań hostem! 
W program Horyzont 2020 można się włączyć na wiele sposobów. 
Uniwersytet Medyczny w Poznaniu jest w pełni europejską uczelnią, zatem interesuje nas nie tylko 
wysyłanie naukowców na staże naukowe, ale również goszczenie przyjezdnych. 
Jeżeli ktoś z Państwa byłby zainteresowany przygotowaniem oferty dla przyjeżdżających do nas 
stypendystów (w pierwszym rzędzie laureatów programu MSCA - Maria Skłodowska-Curie Actions), 
prosimy o przygotowanie w j. angielskim  krótkiej informacji dotyczącej posiadanego zaplecza 
aparaturowego, rodzaju technik badawczych stosowanych w jednostce oraz dominującego profilu 
naukowego, które zostaną umieszczone w ogólnoeuropejskiej bazie EURAXESS. 
Instytucje goszczące stypendystów MSCA uzyskują dodatkowe dofinansowanie z Unii Europejskiej na 
zabezpieczenie przyjazdu naukowca. 
Informacje o możliwościach i chęci przyjmowania stypendystów MSCA wraz ze stosowną ofertą 
proszę kierować do p. Karoliny Michalak (karolinamichalak@ump.edu.pl).  
 

 

Sztuka promocji nauki 
Nie wiesz jak się przygotować do wykładu popularnonaukowego lub wywiadu telewizyjnego? 
Masz wrażenie, że świat nauki, biznesu i mediów posługują się całkowicie odmiennymi i 
niezrozumiałymi dla reszty językami? 
 
Ta informacja jest dla Ciebie!  
Natalia Osica, ekspertka od PR nauki oraz Wiktor Niedzicki, dziennikarz naukowy wydali książkę 
będącą instrukcją popularyzacji badań i wystąpień publicznych dla tych naukowców, którzy chcieliby 
w sposób zaplanowany i świadomy budować swój wizerunek. Książka jest całkowicie bezpłatna, 
dostępna w druku, on-line oraz w formie e-booka tutaj. 
 

 

Stypendia i nagrody 
 

Ruszyły zgłoszenia do programu L’Oréal Polska "Dla Kobiet i Nauki" 
Do 30 kwietnia trwa nabór zgłoszeń w 17. edycji programu L’Oréal Polska "Dla Kobiet  
i Nauki". Kobiety prowadzące badania z zakresu szeroko pojętych nauk o życiu mają szansę na 
promowanie swoich osiągnięć naukowych oraz uzyskanie wsparcia finansowego.  
 
Zgłoszenia należy przesyłać za pośrednictwem strony www.lorealdlakobietinauki.pl.  
Badaczki mogą zgłaszać swoje prace w trzech kategoriach: habilitacyjnej, doktoranckiej i 
magisterskiej, opisując swój dorobek naukowy oraz plany dotyczące realizacji badań w obszarze 
m.in. medycyny, biologii, fizyki, chemii, biotechnologii. W programie mogą brać udział kandydatki, 
które mieszkają w Polsce, a w roku wypłacania nagrody nie osiągną 25. roku życia – w przypadku 
magistrantek, 35. roku życia – w przypadku doktorantek, oraz 40. roku życia – w przypadku 
habilitantek.  
 
Jury na przełomie lipca i sierpnia finalnie wyróżni 6 kobiet, przyznając: 3 stypendia habilitacyjne po 
35 000 zł, 2 stypendia doktoranckie po 30 000 zł i 1 stypendium magisterskie w wysokości 20 000 
zł. Oficjalne ogłoszenie stypendystek 17. edycji programu nastąpi podczas uroczystej Gali, która 
planowana jest na październik. 
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Kontakt 
 
Dział Nauki, Innowacji i Zarządzania Projektami - Karolina Michalak  
(karolinamichalak@ump.edu.pl) 
 

 


