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Nauka 
 

Kolejna edycja konkursu ProScience 
Z przyjemnością informujemy, że JM Rektor Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu - prof. dr hab. 
Andrzej Tykarski ogłosił drugą edycję konkursu ProScience. Wzorem ubiegłego roku, konkurs jest 
adresowany wyłącznie do jednostek (Katedr/Klinik/Zakładów) Uniwersytetu Medycznego w Pozna-
niu. W projekcie można wnioskować o dofinansowanie zakupu specjalistycznej aparatury badawczej 
przeznaczonej na prowadzenie badań naukowych i/lub prac B+R. Maksymalna wysokość dofinanso-
wania pojedynczego projektu nie może przekraczać 300 tys. zł. 
Szczegółowe zasady konkursu wraz ze wzorem wniosku i kryteriami oceny można znaleźć w Wisus P 
- Aktualności. 
Wnioski, wyłącznie w wersji elektronicznej, należy składać na adres karolinamichalak@ump.edu.pl w 
terminie do 19 listopada 2018 r.  
 

 

Ustawa 2.0 - jak prowadzić badania naukowe od 1 października? 
Przypominamy, że już jutro - wtorek, 09.10.2018 r., od godz. 9.30, w sali 2.09 CKD będzie miała miej-
sce III Konferencja szkoleniowa dla pracowników UMP - "Nauka - to takie proste!". 
W czasie konferencji zostaną m.in. przedstawione nowe zasady składania oświadczeń o zaliczeniu do 
liczby 'n', projekt nowej punktacji czasopism oraz planowane zmiany w systemie ewaluowania jako-
ści nauki.  
Szczegóły w WISUS P - Aktualności. 
Serdecznie zapraszamy! 
 

 

Pierwszy grant ERC w naszej Uczelni ciągle czeka na Ciebie! 
Do 8 listopada 2018 r. trwa nabór wniosków w ramach konkursu ERC Synergy Grant, którego orga-
nizatorem jest European Research Council. W ramach konkursu wsparcie na przełomowe badania 
mogą otrzymać niewielkie zespoły badawcze. Budżet konkursu wynosi 400 mln euro. W jego ramach 
planowane jest finansowanie 48 projektów. 
Warto przypomnieć, że naszej Uczelni jeszcze nigdy nie był realizowany żaden projekt finansowany 
przez ERC. Czas zatem najwyższy, aby nasze aplikacje zwyciężyły. Granty ERC to nie tylko prestiż i 
finanse, ale również skrócona ścieżka habilitacyjna. 
Zgłaszany projekt może trwać do 6 lat, a na cały czas trwania projektu można uzyskać maksymal-
nie 10 mln euro. 
Więcej o programie i konkursie tutaj. 
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http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/calls/erc-2019-syg.html#c,topics=callIdentifier/t/ERC-2019-SyG/1/1/1/default-group&callStatus/t/Forthcoming/1/1/0/default-group&callStatus/t/Open/1/1/0/default-group&callStatus


Nagrody i stypendia 
 

Stypendia doktorskie dla pracowników UMP 
Po raz kolejny pracownicy UMP, którzy mają otwarty przewód doktorski, mogą aplikować o przyzna-
nie jednorocznego stypendium doktorskiego. W tym roku, decyzją JM Rektora UMP zwiększona zo-
stała maksymalna miesięczna kwota stypendium - z 1500 do 2000 zł. Regulamin przyznania stypen-
dium wraz ze stosownym wnioskiem można znaleźć w WISUS P - Administracja - DNI - Stypendia. 
Termin składania wniosków w Dziale Nauki, Innowacji i Zarządzania Projektami upływa z dniem 30 
listopada 2019 r.  
 

 

Stypendia Start Fundacji na rzecz Nauki Polskiej 
Do 31 października 2018 r. trwa nabór wniosków w ramach konkursu Start, którego organizatorem 
jest Fundacja na rzecz Nauki Polskiej. Konkurs adresowany jest do młodych naukowców - przed lub 
po doktoracie - którzy nie ukończyli 30. roku życia. Kluczowy przy ocenie jest dorobek naukowy 
wnioskodawcy. Laureaci konkursu otrzymają stypendia w wysokości 28 000 zł. 
Podstawę oceny kandydata stanowi jego dorobek naukowy oraz przedstawione plany badawcze. Co 
roku Fundacja przyznaje do 100 rocznych stypendiów. Wysokość rocznego stypendium wynosi 
obecnie 28 000 zł. 
Więcej informacji tutaj. 
 

 

Stypendium Naukowe Polpharmy 
Od 1 października 2018 r. do 31 grudnia 2018 r. trwa nabór wniosków w ramach konkursu Nauko-
wej Fundacji Polpharmy na stypendia naukowe. Konkurs adresowany jest do uczestników studiów 
doktoranckich uczelni medycznych.  
W ramach konkursu przyznanych zostanie dziesięć stypendiów po 10 000 zł każde. 
Zgodnie z informacjami organizatorów prawo zgłoszenia trzech kandydatów do stypendium mają 
uczelnie, wnioski składane indywidualnie przez doktorantów nie będą rozpatrywane. Do konkursu 
można zgłaszać tylko osoby, które w roku składania wniosku nie mają ukończonych 30 lat. 
Szczegółowe informacje o konkursie można znaleźć na stronie internetowej Organizatora. 
 

 

Nagroda StatSoft 
Do 29 marca 2019 r. można zgłaszać swoje propozycje do konkursu na najlepszą pracę doktorską i 
magisterską wykorzystujących zaawansowane narzędzia statystyki i analizy danych zawarte w pro-
gramach z rodziny Statistica. Organizatorem konkursu jest StatSoft oraz Polskie Towarzystwo Staty-
styczne. Pula nagród dla autorów najlepszych prac wynosi 10 000 zł. 
Do konkursu mogą być zgłaszane prace doktorskie i magisterskie przygotowane na polskich wyż-
szych uczelniach i w instytucjach naukowych, które przed upływem terminu zgłoszenia zostały obro-
nione lub też otrzymały pozytywne recenzje i został wyznaczony termin ich obrony. 
Szczegółowe informacje o konkursie można znaleźć w jego regulaminie.   
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