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Nauka 
 

Wybory do Rady Doskonałości Naukowej  
Z prawdziwą satysfakcją informujemy, że w wyniku przeprowadzonych wybo-
rów do Rady Doskonałości Naukowej, z rekomendowanych przez Uniwersytet 
Medyczny w Poznaniu kandydatów, do historycznego - pierwszego składu 
Rady wszedł p. prof. Lucjusz Zaprutko. 
Pan Profesor będzie w ww. Radzie reprezentował dyscyplinę nauki farmaceu-
tyczne. To duże osiągnięcie. każda dyscyplina będzie bowiem reprezentowa-
na przez zaledwie 3 osoby z całego kraju. 
Pełna lista wybranych osób dostępna jest pod tym linkiem. 
 

 

Dni otwarte w Uczelnianym Centrum Aparaturowym 
Wychodząc naprzeciw licznym zapytaniom dotyczącym możliwości realizacji określonych badań 
naukowych, Uczelniane Centrum Aparaturowe zaprasza pracowników Uniwersytetu Medycznego 
na Drzwi Otwarte, które odbędą się w dniu 10 czerwca b.r. o godzinie 10.00.  
Osoby zainteresowane zwiedzeniem laboratoriów specjalistycznych UCA oraz Pracowni Zwierząt 
Doświadczalnych i szczegółowym zapoznaniem się z ofertą naukowo-badawczą jednostki, pro-
szone są o zgłoszenie chęci uczestnictwa na adres: kksiazek@ump.edu.pl.  
Liczba miejsc ograniczona, decyduje kolejność zgłoszeń. 
 

 
Jeszcze tylko do 13 czerwca 2019 r. trwa nabór 
zgłoszeń w ramach kolejnego programu Narodo-
wej Agencji Wymiany Akademickiej - Welcome to 
Poland.  

Dzięki projektowi możemy dla UMP pozyskać środki w wysokości do 500 tys. zł, które można 
przeznaczyć na podniesienie kompetencji kadry akademickiej i potencjału naszej uczelni w przyj-
mowaniu osób z zagranicy, przygotowanie organizacyjne miejsca dedykowanego obsłudze stu-
dentów i kadry zagranicznej oraz rozwijanie działań związanych z internacjonalizacją.  
Wszystkie osoby, które chciałby sie włączyć w realizację tego projektu serdecznie zachęcamy do 
współpracy i przedstawiania pomysłów (kontakt - karolinamichalak@ump.edu.pl) 
 
Więcej informacji o konkursie można znaleźć w jego regulaminie, który dostępny jest na stronie 
internetowej organizatora. 
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Fundacja Nutricia ogłasza kolejny konkurs 
Do 30 czerwca 2019 r. można przesyłać zgłoszenia w ramach konkursu 
na projekty badawcze, promotorskie oraz stypendia związane z żywieniem 
człowieka w ramach konkursu grantowego na 2019 rok., którego organiza-
torem jest Fundacja Nutricia.  
 
W bieżącym roku nabór wniosków odbywa się w następujących konkursach: 

1. Granty badawcze – dla doświadczonych badaczy, przyznawane w celu inicjowania i pro-
wadzenia badań naukowych z zakresu żywienia człowieka. 

2. Granty promotorskie – dla kandydatów chcących uzyskać stopień doktora. 
3. Granty stypendialne – dla młodych naukowców. Przeznaczone na zdobycie niezbędnej 

wiedzy i praktyki, umożliwiającej w przyszłości inicjowanie i prowadzenie badań nauko-
wych z zakresu żywienia człowieka.  

 
Szczegółowe informacje o naborze wniosków można znaleźć na stronie internetowej Fundacji. 
 

 
Do 11 września 2019 r. trwa nabór wniosków w ramach kon-
kursu Individual Fellowships, który organizowany jest w ra-
mach Akcji Marii Skłodowskiej-Curie. Celem konkursu jest 
umożliwienie indywidualnym naukowcom zdobywania nowej 
wiedzy i pracy nad projektami w dowolnym miejscu Europy i 
świata w wybranej jednostce. 
W tym roku można aplikować w dwóch rodzajach grantów: 

 
1. European Fellowships - prowadzenie przez indywidualnego naukowca badań przez okres 

od 12 do 24 miesięcy. Badania prowadzone są w placówce naukowej lub przedsiębiorstwie 
z innego kraju europejskiego niż pochodzi naukowiec. 

2. Global Fellowships - w ramach grantu doświadczeni naukowcy mogą prowadzić badania w 
tzw. krajach trzecich (każde państwo nie będące członkiem i nie stowarzyszone z UE). Po-
byt zagraniczny może trwać od 12 do 24 miesięcy. W ramach grantu istnieje także obo-
wiązkowa faza powrotna do Europy, która musi trwać 12 miesięcy.  
  

 

Nagrody i stypendia 
 
Informujemy, że do niedzieli 16 czerwca 2019 r. na stro-
nie www.polityka.pl/stypendia dostępny jest formularz 
zgłoszeniowy, którego wypełnienie jest warunkiem przy-
stąpienia do konkursu o 5 stypendiów po 15 tys. zł. 

  
Fundacja Tygodnika POLITYKA corocznie wspiera w ten sposób młodych zdolnych ludzi nauki. Re-
gulamin, składy kapituł oraz formularz zgłoszeniowy znajdują się na stronie organizatora.   
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