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Powiąż swoje konto ORCID z PBN 
Choć brzmi to niezwykle skomplikowanie i zapowiada kolejne biurokratyczne utrudnienia, sprawa jest      
w rzeczywistości stosunkowo prosta. Generalnie chodzi o to, aby każdy pracownik badawczy i badawczo-
dydaktyczny naszej Uczelni (1) posiadał swoje indywidualne konto ORCID, (2) systematycznie - co najmniej 
raz na kwartał, je aktualizował, (3) powiązał swój unikalny numer ORCID z dorobkiem naukowym znajdują-
cym się w Polskiej Bibliografii Naukowej (PBN). 
Dlaczego nie może za nas tego wykonać Biblioteka Główna? Ponieważ nasze indywidualne konta ORCID są 
chronione hasłem. Biblioteka nie ma do nich dostępu. 
A dlaczego jest to takie ważne? Z dwóch powodów. Po pierwsze - ewaluacja dyscyplin w 2021 roku będzie 
się opierała o "zaciągnięcie" wprowadzonych przez nas danych z PBN i ORCID. Im więcej tam będzie da-
nych, tym lepiej dla UMP i dla nas samych. Po drugie - dane z ORCID (i powiązanego z nimi Scopusa) wyko-
rzystuje również Fundacja Perspektywy, która, rokrocznie, publikuje rankingi uczelni wyższych. Wysokie - 
12 miejsce naszej Uczelni w skali całego kraju w 2019 roku, było właśnie wyrazem Państwa aktywności     
w założeniu kont ORCID w roku ubiegłym oraz zasilenia ich danymi. Przed nami kolejny ranking. Mamy 
czas do końca kwietnia 2020 na uporządkowanie swojego ORCIDU oraz powiązanie z PBN. 
Szczegóły (krok po kroku) są dostępne w doskonałej prezentacji przygotowanej przez p. prof. Goślińskiego, 
opublikowanej w WISUS P - Aktualności (post z dnia 30 marca br.). 
Uprzejmie proszę o poświęcenie 15 - 20 minut swojego czasu na dopełnienie ww. obowiązków. 
 

 

Ankieta naukowa UMP 
Informujemy, że do dnia 14 kwietnia br. będzie istniała możliwość wypełnienia naszej wewnętrznej ankie-
ty naukowej w WISUS P - Ankiety naukowe. Przypominamy, że większość danych znajdujących się w ankie-
cie jest na bieżąco wprowadzana do systemu przez Bibliotekę Główną. Niemniej, część z naszych osiągnięć 
mogła pozostać niezauważona. 
Wypełnienie ankiety naukowej jest obowiązkowe dla wszystkich pracowników badawczych i badawczo-
dydaktycznych naszej Uczelni, a dane wprowadzone do ankiety służą do analizy naszego dorobku nauko-
wego w ocenie okresowej. A ta czeka większość z nas już w tym roku. 
Pierwszym krokiem w wypełnianiu ankiety jest zatwierdzenie w systemie naszych publikacji naukowych     
z lat 2017 i 2018 do zadeklarowanych przez nas dyscyplin naukowych. Wydrukowane i podpisane oświad-
czenia, na razie, trzymamy w domu. Dostarczymy je do Działu Spraw Pracowniczych po ustąpieniu epide-
mii. 
 

 

Kolejny konkurs Agencji Badań Medycznych 
Przypominamy, że Agencja Badań Medycznych (ABM) ogłosiła drugą edycję konkursu na działalność ba-
dawczo – rozwojową w zakresie niekomercyjnych badań klinicznych. Pula środków przeznaczona na ten 
cel wynosi 200 mln zł. Wartość dofinansowania pojedynczego projektu nie może przekroczyć jednak 17,5 
mln zł. Szczegółowe informacje dotyczące konkursu dostępne są tutaj.  
 

https://abm.gov.pl/pl/konkursy


 

 

Nagrody i stypendia 
 

Supertalenty w medycynie 
Celem konkursu, organizowanego przez "Puls Medycyny", jest wyłonienie i nagrodzenie liderów 
młodego pokolenia lekarzy (do 39 roku życia), którzy dzięki swojej wiedzy, umiejętnościom i pre-
dyspozycjom będą wpływać na zmiany w sektorze ochrony zdrowia w Polsce w najbliższych latach. 
Zgłoszenia kandydatów będą przyjmowane do 20 kwietnia br. do godz. 12.00.  
Formularz zgłoszeniowy jest dostępny tutaj.  
W ocenie kandydatów będą brane pod uwagę (1) dotychczasowe osiągnięcia naukowe (2) zaanga-
żowanie w działalność w przestrzeni publicznej oraz (3) perspektywy dalszego rozwoju. 
Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi w czerwcu 2020 r. 
 

 

Nagroda Naukowa Miasta Poznania 
Ogłoszona została kolejna edycja Nagrody Naukowej Miasta Poznania i stypendiów dla młodych 
badaczy z poznańskiego środowiska naukowego.    
Prawo zgłaszania kandydatów do Nagrody Naukowej oraz stypendiów przysługuje Radnym Miasta 
Poznania, członkom Kapituły, działającym w Poznaniu stowarzyszeniom i fundacjom zajmującym się 
nauką, szkołom wyższym, instytucjom i jednostkom naukowym oraz dotychczasowym laureatom 
Nagrody Naukowej Miasta Poznania.   
Wypełnione wnioski (w wersji elektronicznej i tradycyjnej) należy złożyć w Dziale Nauki, Innowacji     
i Zarządzania Projektami do dnia 20 kwietnia 2020 roku. 
 

 

Nagrody Naukowe Wydziału Nauk Medycznych Polskiej Akademii Nauk 
Do 15 maja 2020 r. możemy składać w Dziale Nauki, Innowacji i Zarządzania Projektami wnioski       
o przyznanie Nagrody Naukowej im. Jędrzeja Śniadeckiego (za najwybitniejsze wyniki badań na-
ukowych przyczyniające się do rozwoju nauk medycznych) oraz Nagrody Wydziałowej - przyznawa-
nej za prace wyróżniające się osiągnięciami naukowymi, ogłoszone drukiem w ciągu ostatnich 3 lat.  
Nagroda Wydziałowa może być indywidualna lub zespołowa. W przypadku nagrody zespołowej 
wkład pracy nagradzanych autorów nie może być mniejszy niż 25%.  
Szczegółowy regulamin konkursu dostępny jest pod tym linkiem.  
Wnioski (wyłącznie w wersji elektronicznej) należy przesyłać na adres karolinamichalak@ump.edu.pl 

 
 

Nagrody Tygodnika Polityka 
Do dnia 14 czerwca br. młodzi naukowcy mogą wystąpić z wnioskiem o przyznanie Nagrody Nauko-
wej Tygodnika Polityka. Grupę piętnastu finalistów poznamy w dniu 16 września, natomiast nazwi-
ska 5 laureatów (z których każdy uzyska stypendium w wysokości 15 tys. zł) - w październiku br. 
Zachęcamy do złożenia wniosku. Regulamin i formularz dostępny na stronie fundatora. 
 

 

Kontakt 
 

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

 

https://pulsmedycyny.pl/supertalenty/rejestracja/
https://bip.poznan.pl/bip/sprawy/nagroda-naukowa-miasta-poznania,354050/
https://bip.poznan.pl/bip/sprawy/stypendia-dla-mlodych-badaczy-poznanskiego-srodowiska-naukowego,354052/
https://bip.poznan.pl/bip/sprawy/stypendia-dla-mlodych-badaczy-poznanskiego-srodowiska-naukowego,354052/
https://instytucja.pan.pl/images/2015/w5/REGULAMIN_Nagr%C3%B3d_Naukowych_02-03-2020.pdf
karolinamichalak@ump.edu.pl%20
https://www.polityka.pl/tygodnikpolityka/nauka/nagrodynaukowe

