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Nauka 
 

Nowe szkolenie NCN. Tylko dla społeczności akademickiej UMP 
Informujemy, że istnieje możliwość zapisania się na szkolenie on-line organizowane przez Narodowe Cen-
trum Nauki, a dotyczące praktycznych aspektów przygotowania wniosku o sfinansowanie badań nauko-
wych. 
Szkolenie to zostało zaplanowane wyłącznie dla społeczności akademickiej UMP. 
Odbędzie się ono 16 listopada 2020 (w godzinach od 10.00 do 13.00), a poprowadzi je dr Monika Pobiega, 
Koordynator Dyscyplin Nauk o Życiu. 
Liczba miejsc jest ograniczona. W szkoleniu może uczestniczyć zaledwie 50 osób. 
Osoby zainteresowane są proszone o bezpośredni kontakt z p. Karoliną Michalak z Działu Nauki. 
  

 

Kolejna możliwość wymiany akademickiej w ramach NAWY 
Zachęcamy do zapoznania się ze szczegółami kolejnego programu Narodowej Agencji Wymiany akademic-
kiej w ramach której, zarówno naukowcy jak i studenci, mogą wyjechać do jednostek naukowych w takich 
krajach jak Japonia, Grecja, Słowenia, Węgry czy Wietnam. Celem programu jest nawiązanie jak też pogłę-
bienie współpracy akademickiej, odbycie studiów częściowych czy nauka języka.  
Szczegóły oferty dla naukowców dostępne tutaj, a opis oferty przygotowanej dla studentów dostępny jest 
pod tym linkiem. 
Nabór wniosków trwa do 18 grudnia 2020 r. 
 

 

Bezpłatny dostęp do nowych programów statystycznych 
Studenci, uczestnicy Szkoły Doktorskiej oraz wszyscy pracownicy Uniwersytetu Medycznego im. K. Marcin-
kowskiego w Poznaniu mogą w chwili obecnej zainstalować aż 3 różne programy statystyczne (Medcalc, 
Statistica oraz program JMP w wersji podstawowej i Pro). 
Oprogramowanie Medcalc wydaje się najprostszym w obsłudze, Statistica jest nieco bardziej złożona, ale 
daje większe możliwości analizy. Natomiast pakiety JMP i JMP Pro są najbardziej wymagające i przeznaczo-
ne dla osób z bardziej zaawansowaną znajomością statystyki. Co ciekawe, posiadają one wiele unikalnych 
narzędzi analitycznych (np. do analizy tekstu), które są niedostępne w aplikacjach Medcalc i Statistica. 
W celu zainstalowania ww. programów należy załogować się do własnego konta w systemie WISUS, a na-
stępnie (1) wybrać z menu głównego KONTO (górny pasek, przedostatnia pozycja) oraz (2) kliknąć z rozwi-
janego menu LIC. PROGRAMÓW (trzeci wybór od góry).  
Pojawi się wówczas lista wszystkich wspomnianych programów, które można zainstalować na własnym 
komputerze. Prosimy, aby podczas pobierania i instalacji programu podawać swój adres mailowy wyłącz-
nie w domenie UMP. 
Zachęcamy do korzystania. 
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Nagrody i stypendia 
 

Nagroda Miasta Poznania 
Informujemy, że Miasto Poznań organizuje XVII edycję konkursu „Nagroda Miasta Poznania za wyróżniają-
cą się pracę doktorską" i „Nagroda Miasta Poznania za wyróżniającą się pracę magisterską." 
Do konkursu mogą być zgłaszane prace doktorskie i magisterskie obronione w latach 2019-2020 na poznań-
skich uczelniach i w instytucjach naukowych, z dziedzin i dyscyplin nauki, które mogą znaleźć zastosowanie 
w funkcjonowaniu, rozwoju lub promocji Poznania.  
W kategorii prac doktorskich przyznane zostaną 3 równorzędne nagrody w wysokości 8.000 zł, zaś w kate-
gorii prac magisterskich 3 równorzędne nagrody w wysokości 4.000 zł.  
Wniosek o nagrodę należy złożyć w formie papierowej w Biurze Podawczym Urzędu Miasta Poznania (Po-
znań, pl. Kolegiacki 17) oraz przesłać w wersji elektronicznej na adres akademickipoznan@um.poznan.pl. 
Wnioski konkursowe mogą być zgłaszane indywidualnie przez autorki/autorów pracy lub przez rektorów 
uczelni jeszcze tylko do 15 listopada 2020 r.  
Ogłoszenie o konkursie wraz z regulaminem i wzorem wniosku jest dostępne na stronie Organizatora. 
 

 

Ostatnie miejsca na wyjazdy w ramach programu Erasmus+ 
Jeszcze tylko przez 5 dni - do 10 listopada 2020, oczekujemy na zgłoszenia nauczycieli akademickich z naszej 
Uczelni, którzy w terminie do końca maja 2022 planują kilkudniowe wyjazdy do uczelni zagranicznych, ce-
lem przeprowadzenia zajęć ze studentami lub odbycia szkoleń i udziału w warsztatach. 
 
Dokąd? 
Oferta  obejmuje współpracę z innymi szkołami wyższymi i instytucjami naukowymi z krajów członkowskich 
UE, trzech państw Europejskiego Obszaru Gospodarczego - Islandii, Lichtensteinu, Norwegii oraz Turcji jako 
kraju kandydującego. 
 
Warunki finansowe wyjazdów 
Wysokość stypendium na pobyt zależy od kraju docelowego oraz długości pobytu i jest wyliczana tzw. ry-
czałtem od 140EUR do 180EUR za każdy dzień, oraz ryczałtem na podróż 180EUR - 500EUR w zależności od 
kraju docelowego. Stypendium to jest przeznaczone na pokrycie kosztów pobytu zagranicą. Nasza Uczelnia 
pokrywa koszty ubezpieczenia zdrowotnego. 
 
Wymagane dokumenty 
Podanie do Prorektora ds. Nauki  i Współpracy z Zagranicą -  Prof. dr hab. Michała Nowickiego z poparciem 
bezpośredniego przełożonego. Podanie musi zawierać krótki opis celu wyjazdu i korzyści zawodowych oraz 

1. Wstępne potwierdzenie z instytucji zagranicznej potwierdzające możliwość odbycia szkolenia lub 
przeprowadzenia zajęć. 

2. Krótki opis osiągnięć naukowych/zawodowych wraz z informacją o całkowitym stażu pracy,                
a w przypadku pracowników naukowych, dodatkowo lista publikacji wraz z punktacją IF. 

Dokumenty należy przesłać do dnia 10 listopada 2020 na adres Sekcji ds. Współpracy z Zagranicą pocztą 
tradycyjną lub jako zeskanowane dokumenty załączone do emaila: braducha@ump.edu.pl 
 

 

Kontakt 
 

Dział Nauki, Zarządzania Projektami i Współpracy z Zagranicą - mgr Karolina Michalak  
(karolinamichalak@ump.edu.pl) 
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