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TechmatStrateg po raz drugi 
Do 8 czerwca 2018 r. trwa nabór wniosków w ramach strategicznego programu badań naukowych i 
prac rozwojowych "Nowoczesne technologie materiałowe - TECHMATSTRATEG".  
W ramach programu można zgłaszać projekty, które dotyczą przynajmniej jednego zagadnienia z 
pięciu strategicznych obszarów problemowych: 

 technologie materiałów konstrukcyjnych, 
 technologie materiałów fotonicznych i nanoelektronicznych, 
 technologie materiałów funkcjonalnych i materiałów o projektowanych właściwościach, 
 bezodpadowe technologie materiałowe i technologie biodegradowalnych materiałów inży-

nierskich, 
 technologie materiałów dla magazynowania i przesyłu energii. 

Wydaje się, że profilowi naszej Uczelni najbardziej odpowiada trzeci z ww. obszarów - materiały 
funkcjonalne oraz materiały o projektowanych właściwościach. 
Całkowite koszty kwalifikowane pojedynczego projektu nie mogą być niższe niż 5 mln zł. Maksymal-
na kwota dofinansowania pojedynczego projektu nie może natomiast przekroczyć 30 mln zł.  
Całkowity budżet konkursu wynosi aż 200 mln zł. 
Więcej o programie na stronach NCBiR. 
 

 

ORCID - obowiązkowy dla pracowników naukowych UMP 
Zgodnie z Zarządzeniem Rektora nr 18/2018 z dnia 7.03.2018 r. pracownicy naukowi i naukowo-
dydaktyczni UMP są zobowiązani do uzyskania bezpłatnego międzynarodowego numeru umożliwia-
jącego identyfikację autorów prac naukowych (ORCID). 
Potwierdzenie uzyskania numeru ORCID należy przekazać do właściwego Dziekanatu w nieprzekra-
czalnym terminie do dnia 7 maja 2018 r.  
Szczegółowa instrukcja uzyskania numeru ORCID jest dostępna w WISUS P - Aktualności 
 

 

Konkurs grantowy Cedrob SA 
Łącznie 1 mln zł czeka w konkursie grantowym organizowanym przez Cedrob S.A. na podmioty - 
m.in. uczelnie i instytucje naukowe - realizujące działania przynoszące korzyści społeczne. Mogą one 
zgłaszać swoje pomysły do 26 marca 2018 r. 
Celem konkursu organizowanego przez Cedrob S.A. jest wsparcie podmiotów prowadzących działal-
ność społecznie użyteczną. Może ona obejmować zarówno projekty edukacyjne, naukowe, kulturo-
we, sportowe, jak i inicjatywy społeczne. Dofinansowanie na realizację wyłonionych projektów przy-
znane zostanie w formie grantów opiewających na łączną kwotę 700 tys. zł.  
Szczegółowe informacje o konkursie można znaleźć tutaj.  
 

http://www.ncbr.gov.pl/programy-strategiczne/nowoczesne-technologie-materialowe---techmatstrateg/techmatstrateg-ii-konkurs/aktualnosci/art,6013,techmatstrateg-ii-konkurs.html
http://bip.ump.edu.pl/?app=zarzadzenia&nid=3120&y=2018&which=Rektora
http://www.grupacedrob.pl/wspieramy-rozwoj/o-konkursie


 
 

Nagrody i stypendia 
 

L'Oréal Polska dla Kobiet i Nauki po raz piętnasty 
Do 30 kwietnia 2018 r. trwa nabór wniosków w ramach konkursu L'Oréal Polska dla Kobiet i Nauki 
2018. W ramach konkursu przyznane zostaną dwa stypendia dla badaczek magistrantek, badaczek 
kończących prace nad swoją rozprawą doktorską oraz trzy stypendia dla badaczek kończących prace 
nad swoją pracą habilitacyjną. 
Zgodnie z regulaminem konkursu z wnioskami o stypendium mogą występować tylko badaczki, 
które prowadzą badania w obszarze nauk o życiu. Kandydatki do otrzymania stypendium dla stu-
dentek, nie mogą mieć więcej niż 25 lat. Kandydatki do otrzymania stypendium dla doktorantek, nie 
mogą mieć więcej niż 32 lat. Kandydatki do otrzymania stypendium dla osób, kończących pracę habi-
litacyjną, nie mogą mieć więcej niż 40 lat. W przesłanym zgłoszeniu konieczne jest wykazanie aplika-
cyjnego charakteru prowadzonych badań.  
Laureatki konkursu dla doktorantek otrzymają dwa stypendia w wysokości 30 000 zł każde. Laureatki 
konkursu dla habilitantek otrzymają trzy stypendia w wysokości 35 000 zł każde. Laureatka konkursu 
dla magistrantek otrzymają stypendium w wysokości 20 000 zł. 
Szczegóły programu dostępne są na stronie internetowej Fundacji.   
 

 

Stypendium naukowe za badania z zastosowaniami terapeutycznymi 
Do 27 kwietnia  2018 r. naukowcy mogą ubiegać się o stypendium Ambasady Francji w Polsce oraz 
Instytutu Francuskiego za badania z zastosowaniami terapeutycznymi. Laureat odbędzie miesięczny 
pobyt badawczy we Francji. Stypendium przyznane zostanie w ramach V edycji prestiżowego kon-
kursu Prix Galien Polska nagradzającego twórców innowacji w farmacji i medycynie. 
Jury wyłoni zwycięzcę spośród naukowców w wieku do: 

 45 lat posiadających tytuł doktora oraz polskie obywatelstwo; 
 Prowadzących badania w polskich laboratoriach (również w ramach francusko-polskiej 

współpracy naukowej). 
Wynikiem badań musi być innowacyjne odkrycie naukowe z zakresu chemii farmaceutycznej, bio-
technologii, diagnozy czy materiałów dla medycyny, mające potencjalne zastosowania w dziedzinie 
terapii medycznej. Zachęcamy do odwiedzenia strony Prix Galien Polska i złożenia aplikacji. 
 

 

Stypendia dla młodych badaczy z poznańskiego środowiska naukowego 
Szanowni Państwo, 
informujemy, że ruszył nabór wniosków o przyznanie stypendium Urzędu Miasta Poznania dla mło-
dych twórców poznańskiego środowiska naukowego.  

1. Stypendia przyznawane są przez Kapitułę Nagrody Naukowej Miasta Poznania. 
2. Prawo zgłaszania kandydatów do stypendiów przysługuje: Radnym Rady Miasta Poznania, 

członkom Kapituły, władzom Poznańskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk, uczelniom wyż-
szym, placówkom naukowym i stowarzyszeniom naukowym. 

3. Stypendia przyznawane są wyróżniającym się badaczom, którzy nie ukończyli 30 roku życia. 
Stypendium może być przyznane danej osobie tylko raz. 

 
Termin składania wniosków - do 30 kwietnia 2018 r. 
Więcej o konkursie dostępne na stronie Urzędu Miasta Poznania. 
 

http://lorealdlakobietinauki.pl/dla-kandydatek/
http://prixgalien.pl/stypendium-ambasady-francji/
http://bip.poznan.pl/bip/sprawy/wydzialy/wydzial-rozwoju-miasta-i-wspolpracy-miedzynarodowej,3/stypendia-dla-mlodych-badaczy-poznanskiego-srodowiska-naukowego,354052/


 

Nagroda naukowa Miasta Poznania 
Po raz kolejny Kapituła Nagrody Naukowej Miasta Poznania przyzna nagrodę za wybitne osiągnię-
cia naukowe w okresie dwóch lat poprzedzających jej przyznanie lub na podstawie całokształtu do-
robku naukowego, mających istotne znaczenie dla Miasta Poznania.  
Prawo zgłaszania kandydatów do Nagrody przysługuje radnym Rady Miasta Poznania, członkom 
Kapituły, dotychczasowym laureatom Nagrody Naukowej Miasta Poznania, działającym w Poznaniu 
stowarzyszeniom i fundacjom zajmującym się nauką, szkołom wyższym, instytucjom i jednostkom 
naukowym. Termin zgłaszania wniosków upływa z dniem 30 kwietnia 2018 r.   
Szczegóły konkursu dostępne tutaj. 
 

 

Badania naukowe na Uniwersytecie Medycznym w Grazu 
Do 2 kwietnia 2018 r. istnieje możliwość złożenia aplikacji na trzy stanowiska doktorantów na Uni-
wersytecie Medycznym w Grazu (Austria) w ramach następujących międzynarodowych programów 
badawczych: Inflammatory Disorders in Pregnancy (DP-iDP), Molecular Medicine (MolMed) and 
Advanced Medical Biomarker Research (AMBRA).  
Zainteresowane osoby zachęcamy do odwiedzenia strony. 
 

 

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

 

http://bip.poznan.pl/bip/sprawy/wydzialy/wydzial-rozwoju-miasta-i-wspolpracy-miedzynarodowej,3/nagroda-naukowa-miasta-poznania,354050/
http://www.medunigraz.at/phd/application/

