
 

 

Uniwersytet Medyczny 
W Poznaniu 

 

Wiadomości naukowe UMP 
20 grudnia 2018 r. 

 

Nauka 
 

Rozstrzygnięta II edycja ProScience 
Informujemy, że dobiegła końca ocena merytoryczna wniosków złożonych przez pracowników UMP 
w ramach II edycji ProScience. Zarejestrowano łącznie 38 wniosków, na sumaryczną kwotę przekra-
czającą 7 mln zł. Budżet tegorocznej edycji ProScience wynosił 1,5 mln zł. 
 
Wśród beneficjentów konkursu znalazły się niżej wymienione jednostki (występujące samodzielnie 
lub w konsorcjach): 
Katedra i Zakład Genetyki Medycznej, Zakład Biofizyki, I Klinika Kardiologii, Katedra Patofizjologii, 
Klinika Dysfunkcji Narządu Żucia, Katedra i Klinika Reumatologii i Rehabilitacji, Katedra i Zakład Far-
makognozji, Katedra i Zakład Technologii Chemicznej Środków Leczniczych, Katedra i Zakład Techno-
logii Postaci Leku, Katedra i Zakład Naturalnych Surowców Leczniczych i Kosmetycznych, Katedra i 
Zakład Farmakologii oraz Katedra i Zakład Biologii Komórki, 
 
Nasza społeczność akademicka wzbogaci się o (1) system do wysokoprzepustowego profilowania 
zmian fenotypowych komórek, (2) system biosensorowej analizy interakcji białko - analit w mikroob-
jętości, (3) skaner do mikromacierzy ekspresyjnych, (4) teksturometr, (5) tabletkarkę uderzeniową, 
(6) nano-photometer, (7) system do pomiarów bioimpendancji skóry, (8) urządzenie do oceny funk-
cjonalnej układu stomatognatycznego, (9) aparaturę do rehabilitacji funkcji poznawczych oraz (10) 
oprogramowanie do oceny ryzyka wystąpienia nagłego zgonu sercowego. 
 
Wszystkim beneficjentom serdecznie gratulujemy. Zachęcamy również wszystkich pracowników 
naukowych UMP do korzystania z kolejnych edycji konkursu 
 

 

Diamentowy grant 2019 
Do dnia 31 stycznia 2019 r. trwa nabór wniosków w ramach VIII edycji konkursu Diamentowy Grant. 
Adresatami programu są studenci, którzy w 2018 r. ukończyli trzeci rok studiów lub (w przypadku 
medycyny) czwarty rok studiów. Do konkursu mogą się również zgłaszać absolwenci studiów pierw-
szego stopnia, którzy otrzymali tytuł zawodowy licencjata . 
W przypadku medycznych i przyrodniczych można zgłaszać projekty, których całkowita wartość nie 
przekracza 220.000 zł. Środki finansowe na wynagrodzenie dla kierownika projektu nie mogą prze-
kroczyć 2 500 zł miesięcznie. Zgłaszany projekt nie będzie mógł trwać dłużej niż 48 miesięcy. 
Więcej na stronie Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego. 
Warto przypomnieć, że w 2018 roku aż trzech studentów UMP stało się beneficjentami tego niezwy-
kle prestiżowego konkursu.  
Indywidualnych konsultacji w tematyce konkursu udziela p. prof. Michał Nowicki - Prorektor ds. Na-
uki i Rozwoju Uczelni (mnowicki@ump.edu.pl) 
 

https://www.gov.pl/web/nauka/ogloszenie-viii-edycji-konkursu-w-ramach-programu-diamentowy-grant
file:///C:/Users/p/Desktop/Nauka/mnowicki@ump.edu.pl


Nagrody i stypendia 
 

Europejskie nagrody dla Innowatorek 
Do 16 stycznia 2019 r. trwa nabór wniosków w ramach Europejskiej Nagrody dla Innowatorek. Kon-
kurs adresowany jest do kobiet, które są założycielkami lub współzałożycielkami działającego przed-
siębiorstwa, które korzystały z funduszy UE na badania i innowacje. 
Łączna pula nagród dla laureatek konkursu wynosi 200.000 euro. W ramach konkursu przyznane 
zostaną następujące nagrody: I nagroda - 100.000 euro; II nagroda - 50.000 euro; III nagroda -
 30.000 euro, a także nagroda Rising Innovator - 20.000 euro dla początkującej przedsiębiorczyni do 
30. roku życia. 
Więcej szczegółów dostępnych na stronie internetowej Organizatora. 
 

 

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 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. 
 

 

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

 

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

 

https://ec.europa.eu/info/research-and-innovation/funding/funding-opportunities/prizes/eu-prize-women-innovators/
http://www.famelab.org.pl/index.php?strona=formularz
mnowicki@ump.edu.pl

