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proSCIENCE 2.0 
Informujemy, że decyzją JM Rektora UMP - prof. Andrzeja Tykarskiego, ogłoszony został wewnętrz-
ny konkurs na zakup urządzeń badawczych, których koszt jednostkowy nie przekracza 500 tys. zł 
(tzw. mała infrastruktura badawcza).  
Będzie to pierwsze w historii naszej uczelni postępowanie konkursowe mające na celu wyłonienie 
najlepszych projektów naukowych, które wymagają wsparcia ze strony zakupu lub wykorzystania 
specjalistycznej aparatury badawczej. 
Regulamin konkursu wraz ze wzorem wniosku jest dostępny w WISUSIE P → Aktualności.  
Wnioski (wyłącznie w wersji elektronicznej) prosimy składać na adres mnowicki@ump.edu.pl. 
Nabór wniosków trwa do dnia 15 września br. 
 

 

Sonatę czas zacząć! 
Wrzesień to tradycyjny już czas naboru wniosków na realizację projektów badawczych prowadzo-
nych przez doświadczonych naukowców. Narodowe Centrum Nauki do dnia 15 września 2017 r. 
przyjmuje wnioski w ramach konkursów Maestro, Sonata i Sonata Bis. 
Jeżeli ktoś z potencjalnych wnioskodawców (mimo swojego niewątpliwego dorobku naukowego) 
chciałby poddać swój projekt wewnętrznym recenzjom, to oczekujemy przesłania skróconego opisu 
projektu na adres karolinamichalak@ump.edu.pl do końca sierpnia br. 
Badacze, którzy zamierzają złożyć projekt bez ww. konsultacji są proszeni o przygotowanie stosow-
nych dokumentów do podpisu przez władze uczelni do dnia 8 września br. 
Przypominamy również, że w trybie ciągłym NCN przyjmuje wnioski w ramach konkursu Miniatura 
adresowanego do osób, które nie kierowały jeszcze projektem badawczym finansowanym przez 
krajowe instytucje publiczne. Maksymalna wysokość dofinansowania w tym projekcie nie może 
przekraczać 50 tys. zł. 
 

 

Kolejne 200 mln zł na polskie innowacje 
We wrześniu ruszy trzeci konkurs na projekty aplikacyjne w Programie Inteligentny Rozwój.  
Dla naukowców i przedsiębiorców, którzy podejmą się opracowania innowacyjnych rozwiązań, Na-
rodowe Centrum Badań i Rozwoju przygotowało 200 mln zł. 
To propozycja NCBR skierowana do konsorcjów złożonych z jednostek naukowych i przedsiębiorców. 
Jego celem jest wsparcie najlepszych projektów B+R, obejmujących badania przemysłowe i ekspe-
rymentalne prace rozwojowe lub eksperymentalne prace rozwojowe, prowadzących do powstania 
unikalnych, co najmniej w skali kraju rozwiązań technologicznych, przy czym, najbardziej premiowa-
ne będą te projekty, których przewidywane rezultaty będą stanowiły innowację w skali globalnej.  
Więcej o programie tutaj. 
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Limnological Review 
Redaktor Naczelny czasopisma Limnological Review (12 pkt. MNiSW) - dr hab. Piotr Rzymski, ser-
decznie zaprasza do publikowania swoich prac oryginalnych, związanych tematyką ze środowiskiem 
wodnym, a obejmujących aspekty biologiczne, chemiczne, toksykologiczne i parazytologiczne.  
Czasopismo ukazuje się w systemie Open Access na platformie DeGruyter i nie pobiera jakichkol-
wiek opłat od Autorów.  
Obecnie trwa nabór manuskryptów do numeru tematycznego "Toxic metals and metalloids in aqua-
tic environment: still a current problem?" 
Uwaga! Specjalnie dla pracowników UMP uruchomiona została szybka ścieżka recenzowania (decy-
zja w 3 tygodnie). Szczegóły i przesyłanie manuskryptów: www.limrev.com  
W przypadku pytań - rzymskipiotr@ump.edu.pl  
 

 

Co nowego w oświadczeniach do "liczby N"? 
Przypominamy, że w Wisusie P → Systemy → Liczba N jest uruchomiony program umożliwiający 
złożenie oświadczenia o zaliczeniu do liczby N w roku 2018.  
Obowiązek złożenia oświadczenia mają wszyscy (bez wyjątku) pracownicy Uniwersytetu. 
Do chwili obecnej oświadczenia w systemie złożyło blisko 1100 pracowników. To bardzo dobry wy-
nik! Niemniej, należy pamiętać, że kilkaset osób nie dopełniło jeszcze tego obowiązku. 
Prosimy również pamiętać, że złożone w systemie oświadczenie należy wydrukować, podpisać i 
skierować do właściwego dziekanatu. 
 

 

Stypendia i nagrody 
 

Stypendia ministra nauki i szkolnictwa wyższego za wybitne osiągnięcia  
Do dnia 15 października 2017 r. studenci i doktoranci mogą składać wnioski o przyznanie stypen-
diów za wybitne osiągnięcia w roku akademickim 2017/2018.  
Szczegółowy tryb przyznawania wyżej wymienionych stypendiów jest dostępny pod poniższymi lin-
kami. 

 Stypendia dla studentów 

 Stypendia dla doktorantów 
 

 

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