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Poznaj naukową moc Twittera 
Naprawdę, nie ma w tym zdaniu ani grama przesady.  
Na czym ta moc polega? Okazuje się, że Twitter zwiększa cytowalność publikacji oraz liczbę odsłon ich peł-
nych tekstów. To niezmiernie ważne nie tylko dla nas (rosną nam wówczas indeksy Hirscha), ale również    
w celu polepszenia pozycjonowania naszej Uczelni. A to już  w sposób bezpośredni przekłada się na ewalu-
ację dyscyplin i przyznanie nam w kolejnych latach finansowania. 
 
Jak to działa? Wystarczą 3 kroki. 

1. Napisz w j. angielskim Tweeta promującego Twoją publikację. Pamiętaj, żeby nie przekroczyć 140 - 
160 znaków! To praktycznie jedno zdanie. Słowa kluczowe zaznacz hasztagiem (#). Nie zapomnij 
wkleić hiperłącza odsyłającego użytkowników Twittera do pełnego tekstu Twojej publikacji. Do 
Tweeta możesz dołączyć ciekawe zdjęcie stanowiące ilustrację Twojej publikacji lub film. 

2. Tak skonstruowany wpis  prześlij na adres mnowicki@ump.edu.pl 
3. Następnego dnia opublikujemy Twojego Tweeta na uczelnianym koncie . 

Proste? Na początku - raczej nie. W przygotowywanym wpisie należy wykazać dbałość o każde słowo i detal. 
Osoby, które chciałyby (przynajmniej w początkach swojej przygody z Twitterem) skorzystać z pomocy spe-
cjalisty, proszone są o bezpośredni kontakt z naszym uczelnianym guru w tym zakresie - p. Grzegorzem 
Chewuszem z Centrum Nauczania w Języku Angielskim. 
 

 

To już ostatni konkurs Agencji Badań Medycznych w tym roku 
Przypomnijmy, Agencja Badań Medycznych to instytucja, która organizuje przede wszystkim konkursy dla 
uniwersytetów medycznych. I właśnie ogłosiła ostatni w tym roku nabór wniosków. 
Do 30 października 2020 r. możemy składać aplikacje, w ramach których planujemy np. wypracować nowe 
schematy diagnostyczne lub interwencyjne metody leczenia. Możemy również starać się o sfinansowanie 
prac badawczo - rozwojowych z zakresu medycyny cyfrowej i telemedycyny. W obszarze zainteresowania 
Agencji są również technologie zmierzające do opracowania nowych związków chemicznych o znaczeniu 
terapeutycznym. Więcej o konkursie tutaj. 
 

 

Granty interwencyjne - co to takiego? 
Wyobraźmy sobie, że w ramach prowadzonych przez nas prac badawczych nagle wpadliśmy na niespodzie-
wane odkrycie, którego dalsza eksploracja może zmienić otaczającą nas rzeczywistość. Ale, jak to często 
bywa, nie mamy na to pieniędzy... 
I w tym momencie na arenę wkraczają granty interwencyjne Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej,    
w ramach których możemy aplikować  nawet o 500 tys. zł (na okres od 3 do 12 miesięcy).  
Na co możemy wydać te środki? Na to, co lubimy najbardziej - wynagrodzenia. Ale również wyjazdy               
i ekspertyzy. Nabór wniosków trwa w trybie ciągłym tylko do końca 2020 r. 
Chętnych odsyłamy na stronę internetową programu. 
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Platforma Coursera - ważna informacja 
Informujemy, że bezpłatny dostęp do platformy Coursera dla pracowników naszej uczelni zakończy się      
30 września 2020 r. W związku z tym, prosimy wszystkich Użytkowników, którzy są w trakcie realizacji           
kursu/kursów, o ich dokończenie przed upływem tego terminu. 
 

 

Grupy dyskusyjne - tylko u nas! 
Przypominamy o możliwości zapisów do grup dyskusyjnych funkcjonujących w ramach naszego programu 
pocztowego. Grupy te ułatwiają nawiązanie kontaktu pomiędzy pracownikami w obrębie tematyki związa-
nej nie tylko z badaniami naukowymi (dla osób, które np. szukają sprzętów, odczynników bądź potrzebują 
wsparcia w zakresie realizacji badań naukowych), ale też są narzędziem do wymiany doświadczeń rodziciel-
skich (to dla osób zainteresowanych wymianą doświadczeń w zakresie szkół, do jakich chodzą nasze pocie-
chy, wykorzystaniem podręczników, czy też dzieleniem się rzeczami, zabawkami, z których nasze dzieci już 
wyrosły ). 
Instrukcja zapisów dostępna jest w Wisus P - Konto - Grupy Dyskusyjne. Zapraszamy! 
 

 

Ostatnia okazja otrzymania Miniatury 
Narodowe Centrum Nauki ogłosiło kolejną edycję konkursu Miniatura, w którym badacze mogą otrzymać 
finansowe wsparcie pojedynczych działań naukowych służących przygotowaniu przyszłego projektu ba-
dawczego. Łącznie do zdobycia jest 15 mln zł. 
W konkursie mogą wziąć udział osoby posiadające stopień naukowy doktora, uzyskany nie wcześniej niż    
12 lat przed rokiem wystąpienia z wnioskiem, i są zatrudnione przez jednostkę występującą w roli wniosko-
dawcy na podstawie umowy o pracę. Czas realizacji działań naukowych nie może przekraczać 12 miesięcy,  
a wysokość wnioskowanego finansowania musi mieścić się w przedziale od 5 do 50 tys. zł.  
Konkurs realizowany jest w trybie ciągłym, a wnioski będą przyjmowane tylko do 30 września 2020 r.  
 

 

Nagrody i stypendia 
 

Stypendia DAAD i Humboldta - czyli oni do nas 
Jak co roku, Niemiecka Centrala Wymiany Akademickiej (DAAD) zaprasza doktorantów, pracowników na-
ukowych oraz jednostki badawcze z całego świata do udziału w kolejnej edycji programu RISE worldwide  
(Research Internships in Science and Engineering). 
W ramach programu RISE jednostki badawcze, a także indywidualni pracownicy naukowi i doktoranci mogą 
ubiegać się o przyjęcie na praktyki studentów niemieckich uczelni. 
Oferty praktyk na miesiące letnie roku 2021 można składać online od 1 września do 15 października 2020 r. 
Szczegółowe informacje dostępne tutaj.  
 
Natomiast Fundacja na rzecz Nauki Polskiej prowadzi dwudziesty czwarty konkurs o Polskie Honorowe                 
Stypendium Naukowe im. Aleksandra von Humboldta, w ramach którego wybitni uczeni niemieccy –     
zaproszeni przez badaczy z Polski - mogą przyjechać do naszego kraju na kilkumiesięczne pobyty naukowe. 
Do 30 września 2020 r. kandydatów do stypendium zgłaszać mogą polscy naukowcy. Stypendium może być 
przyznane niemieckiemu uczonemu na okres od 3 do 6 miesięcy na pobyt w ośrodku naukowym w Polsce         
i może być wykorzystane w ciągu 3 lat od jego przyznania. Wysokość stypendium wynosi obecnie równo-
wartość 4 000 € miesięcznie. Szczegółowe informacje dostępne tutaj. 
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Fundacja Kościuszkowska - czyli my do nich 
Fundacja Kościuszkowska, w ramach Exchange Program to the US, rozpoczęła nabór wniosków o granty 
naukowe na prowadzenie projektów badawczych i rozwojowych w amerykańskich ośrodkach naukowych            
w roku akademickim 2021/2022. 
Stypendium przyznawane jest we wszystkich dyscyplinach naukowych w trzech kategoriach: 

1. Kosciuszko Foundation Fellowship przeznaczone jest dla osób posiadających co najmniej stopień 
naukowy doktora i które są pracownikami naukowymi w polskiej uczelni wyższej lub innej jednostce 
naukowo-badawczej. 

2. Kosciuszko Foundation Grants to stypendia dla osób rozpoczynających karierę naukową, nieposia-
dających stopnia naukowego doktora, studentów studiów doktoranckich w polskich uczelniach             
i instytucjach naukowych. 

3. Kosciuszko Foundation Teaching Fellowship, przyznawana jest polskim wykładowcom, mającym         
zamiar prowadzić zajęcia na temat historii, kultury i literatury polskiej. 

Wnioski można składać do 15 listopada 2020 r. Rozmowy kwalifikacyjne z wybranymi kandydatami odbędą 
się w lutym 2021 r., a decyzje zostaną ogłoszone w marcu 2021 r. 
Szczegółowe informacje są dostępne na stronie Fundacji.  
  

 

Stypendia BGF na pobyt badawczy we Francji 
Choć dobowa liczba zakażeń koronawirusem we Francji dochodzi w ostatnich dniach do 10 tys., to wierzy-
my, że przyszły rok okaże się w tym względzie nieco bardziej łaskawy. A wówczas niejeden z nas - stęskniony 
kontaktu z europejskimi instytucjami naukowymi - być może pomyśli o wyjeździe do pachnącej croissantami 
Francji? 
Ale o tym, aby pojechać "jutro", trzeba myśleć już "dzisiaj". A oferta stypendialna czeka. Kierowana jest do 
osób z doktoratem, które w 2021 r. planują wyjechać do Francji na okres od 1 do 3 miesięcy, a efektem tego 
wyjazdu ma być zawiązanie nowej współpracy naukowej. 
Wnioski przyjmowane są tylko do 23 października br. Możemy aplikować o 1700 euro. 
Więcej o programie tutaj. 
 

 

Kontakt 
 

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

 

https://thekf.org/kf/scholarships/exchange-us/
https://www.pologne.campusfrance.org/pl/bgf-stypendia-na-pobyt-badawczy

