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Nauka 
 

Wybierz dyscyplinę wiodącą! 
To informacja skierowana do wszystkich pracowników UMP, którzy złożyli oświadczenie                      
o prowadzeniu badań naukowych w dwóch równorzędnych dyscyplinach naukowych (np. naukach 
medycznych i naukach o zdrowiu). 
W związku z trwającym naborem do Rad Kolegiów takie "dwuscyplinowe osoby" są proszone             
o wskazanie dyscypliny wiodącej.  
Cała operacja odbywa się w Wisus P - Systemy - Liczba N i zajmuje około 1 minuty. 
Po wyborze ikony "oświadczenie" pojawia się nowa funkcjonalność "zgłoś dyscyplinę wiodącą". 
Należy wówczas wskazać jedną z dwóch wcześniej wybranych dyscyplin. Jej wybór jest jednoznaczny 
ze wskazaniem przyszłej Rady Kolegium, do której chce się kandydować. 
 
Możliwość wyboru dyscypliny wiodącej będzie trwała w WISUS P tylko do 16 października br. 
Osoby, które do tego czasu nie wskażą dyscypliny wiodącej, nie będą mogły kandydować do Rad 
Kolegiów. 
 

 

Prestiżowe wyróżnienie Komisji Europejskiej - ostatnia prosta! 
Przypominamy, że jeszcze tylko przez dwa tygodnie można wypełnić ankietę niezbędną do uzyskania 
przez nasz Uniwersytet wyróżnienia HR Excellence in Research.  
Wyróżnienie to jest przyznawane wyłącznie tym jednostkom, które gwarantują swo-
im pracownikom swobodę wykonywania badań naukowych oraz dbają o przejrzyste 
zasady rekrutacji i oceny okresowej. Jednostki naukowe będące laureatami wyróż-
nienia są w uprzywilejowany sposób traktowane podczas aplikowania o granty eu-
ropejskie. 
 

 

Preludium BIS 
Narodowe Centrum Nauki ogłosiło nowy konkurs skierowany do podmiotów pro-
wadzących szkoły doktorskie. Celem konkursu Preludium BIS jest wsparcie kształce-
nia doktorantów w szkołach doktorskich i finansowanie projektów badawczych realizowanych przez 
doktorantów w ramach przygotowywanych przez nich rozpraw doktorskich.  
Budżet projektów może obejmować środki na badania w wysokości maks. 180 000 zł, koszty sty-
pendium doktoranckiego oraz koszty pośrednie w wysokości maks. 20%.   
W konkursie będą finansowane projekty trwające 36 lub 48 miesięcy. 
Jednym z założeń konkursu Preludium BIS jest wsparcie międzynarodowej mobilność doktorantów, 
którzy są zobowiązani do realizacji trwającego od 3 do 6 miesięcy zagranicznego stażu badawczego.  
Wnioski w systemie osf pojawią się w pierwszej połowie listopada.  
Termin składania aplikacji (podobnie jak 18. już edycji konkursów Opus i Preludium oraz 15. edycji 
Sonaty) mija 16 grudnia br. Więcej o nowej inicjatywie NCN tutaj. 

 

https://profitest.pl/s/26068/HR_Ankieta
https://www.ncn.gov.pl/ogloszenia/konkursy/preludium-bis


 

Tango 4 
Narodowe Centrum Nauki wspólnie z Narodowym Centrum Badań i Rozwoju ogłosiło kolejną edycję 
konkursu TANGO. Celem programu jest praktyczna implementacja rozwiązań, które powstały                    
w ramach realizowanych wcześniej projektów NCN z zakresu badań podstawowych. 
Na bieżący konkurs przeznaczono 30 mln PLN.  
Nabór i ocena wniosków prowadzone są w trybie ciągłym w dniach od 29 listopada 2019 r. do 30 
czerwca 2020 r. z podziałem na rundy. Więcej o programie tutaj. 
 

 

Nagrody i stypendia 
 

Nagrody Miasta Poznania za rozprawy doktorskie i prace magisterskie 
Ogłoszona została XVI edycja konkursu „Nagroda Miasta Poznania za wyróżniającą się pracę dok-
torską" i „Nagroda Miasta Poznania za wyróżniającą się pracę magisterską."  
Do konkursu mogą być zgłaszane prace doktorskie i magisterskie, obronione w latach 2018-2019, 
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 kategorii prac magisterskich 3 równorzędne nagrody w wysokości 4.000 zł.  
Wniosek o nagrodę należy złożyć w formie papierowej w Biurze Podawczym Urzędu Miasta Pozna-
nia (Poznań, pl. Kolegiacki 17) lub przesłać na adres korespondencyjny Wydziału Rozwoju Miasta              
i Współpracy Międzynarodowej Urzędu Miasta Poznania (Poznań, pl. Kolegiacki 17). Należy także 
przesłać jego wersję elektroniczną na adres: akademickipoznan@um.poznan.pl (plik Word). 
Pozostałe wymagane dokumenty (streszczenie pracy, pełny tekst pracy, dwie opinie oraz ewentual-
ne publikacje) należy przesłać wyłącznie w wersji elektronicznej, na adres: akademickipo-
znan@um.poznan.pl w formie załączników lub linku/linków do pobrania. 
Wnioski konkursowe mogą być zgłaszane do 15 listopada. 
Formularz wniosku i regulamin konkursu dostępne są tutaj.  
 

 

Nagrody Rektora UMP 
JM Rektor Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu ogłosił kolejny nabór wniosków o nagrody            
za osiągnięcia naukowe, organizacyjne i dydaktyczne dla pracowników naszej Uczelni. 
Regulamin nagród wraz z formularzem wniosku zostanie w najbliższych dniach opublikowany           
w WISUS P - Aktualności. 
Wnioski o nagrody naukowe należy składać w Dziale Nauki, Innowacji i Zarządzania Projektami,        
a wnioski o nagrody dydaktyczne i organizacyjne we właściwych dziekanatach do dnia 28 paździer-
nika br.  
 

 

Stypendium START Fundacji na rzecz Nauki Polskiej 
Do 31 października br. młodzi naukowcy z całej Polski mogą ubiegać się o prestiżowe stypendium 
START przyznawane przez Fundację na rzecz Nauki Polskiej.  
START jest największym i najstarszym w Polsce programem stypendialnym dla naukowców.  
Jego celem jest wsparcie finansowe najzdolniejszych młodych badaczy przed trzydziestką w często 
niełatwych początkach kariery naukowej, tak aby mogli w pełni poświęcić się pracy badawczej.  
Laureaci otrzymują roczne stypendium w wysokości 28 tys. zł, które mogą przeznaczyć na dowol-
ny cel.   
Wszystkie informacje o programie znajdują się pod tym linkiem.  

 

 

https://www.ncn.gov.pl/ogloszenia/konkursy/tango4
mailto:akademickipoznan@um.poznan.pl
mailto:akademickipoznan@um.poznan.pl
mailto:akademickipoznan@um.poznan.pl
http://www.poznan.pl/mim/studia/nagrody-za-prace-magisterskie-i-doktorskie,p,181,182.html
https://www.fnp.org.pl/oferta/start/


Kontakt 
 

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

 


