
 

 

Uniwersytet Medyczny 
w Poznaniu 

 

Wiadomości naukowe UMP 
29 września 2020 r. 

 

Nauka 
 

Kolejne konkursy NCN 
Jak co roku Narodowe Centrum Nauki ogłosiło nabór wniosków w ramach konkursów Opus, Sonata i Prelu-
dium. Coroczna oferta NCN została jednak w dużym stopniu zmieniona. 
Największe zmiany dotyczą konkursu OPUS, który można składać na dotychczasowych obowiązujących 
zasadach lub w ramach współpracy międzynarodowej z Austrią, Czechami, Niemcami, Słowenią lub Szwaj-
carią. Taka wersja konkursu Opus nosi nazwę OPUS LAP.  
Konkurs SONATA przeznaczony jest dla naukowców, którzy uzyskali stopień doktora w okresie od 2 do 7 lat 
przed rokiem wystąpienia z wnioskiem o dofinansowanie. Podstawowym celem programu jest wsparcie 
osób rozpoczynających karierę naukową w prowadzeniu innowacyjnych badań.  
I ostatni z wymienionych wyżej konkursów - PRELUDIUM BIS, adresowany jest w nadchodzącej edycji wy-
łącznie do osób, które w roku akademickim 2021/2022 dopiero zamierzają podjąć kształcenie w szkole 
doktorskiej. Termin złożenia wszystkich ww. aplikacji upływa 15 grudnia br. 
 

 

WRPO nie pozostaje w tyle... 
... i ogłasza konkurs skierowany m.in. do uczelni województwa wielkopolskiego. Celem konkursu jest opra-
cowanie i wdrożenie programu rehabilitacji zdrowotnej dla pacjentów onkologicznych naszego wojewódz-
twa. Minimalna wartość projektu to 50 tys. zł., a obowiązkowy wkład własny nie może być mniejszy niż 5%. 
Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego przeznaczył na ten cel ponad 13 mln. zł. 
Wnioski o dofinansowanie projektów należy składać w formie elektronicznej w systemie LSI 2014+ 
na stronie internetowej lsi.wielkopolskie.pl do dnia 31.10.2020 r. Więcej o programie tutaj. 
 

 

Studenckie koła naukowe tworzą innowacje 
To nazwa nowego programu Ministra Nauki, którego celem jest wsparcie studenckich kół naukowych dzia-
łających w ramach uczelni w prowadzeniu badań naukowych lub prac rozwojowych, w szczególności mają-
cych na celu (1) tworzenie lub modernizację technologii, lub rozwiązań technicznych, (2) transfer wyników 
do sfery gospodarczej, (3) nabywanie przez członków tych kół kompetencji miękkich potrzebnych do pro-
wadzenia badań naukowych. Maksymalna wysokość dofinansowania projektu to 70 000,00 zł. 
Nabór wniosków w ramach programu trwa od dnia 12 października 2020 r. do dnia 13 listopada 2020 r. 
Szczegółowe informacje są dostępne tutaj. 
 

 

ONKOgranty IV 
Zarząd Polskiej Ligi Walki z Rakiem ogłosił nabór do IV edycji konkursu Onkogranty, w którym poszukuje się 
nowych, dotychczas nie finansowanych przez inne instytucje, projektów eksperckich i edukacyjnych, nawią-
zujących do (1) onkologii w czasach pandemii, (2) onkologii w warunkach domowych oraz (3) poprawy sku-
teczności profilaktyki pierwotnej i wtórnej. Termin zgłaszania projektów upływa 12 października 2020 r. 
Zgłoszenia należy przesyłać na adres onkogranty@ligawalkizrakiem.pl. 
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Gdzie to wyślemy? 
To pytanie, które bardzo często pojawia się w trakcie przygotowywania publikacji. Pojawia się ono także 
wtedy, gdy z czasopisma otrzymujemy odmowną decyzję.  
W takich sytuacjach warto skorzystać z darmowych wyszukiwarek proponowanych również przez niektórych 
wydawców. Po wstawieniu tytułu i abstraktu pracy podpowiadają one - czasem lepiej, czasem gorzej - jakie 
czasopismo mogłoby być odpowiednie dla naszej pracy. Dzięki nim można też przy okazji odkryć istnienie 
niektórych czasopism! Poniżej kilka przykładów. 
Springer - https://journalsuggester.springer.com/, Elsevier - https://journalfinder.elsevier.com/,  
Willey - https://journalfinder.elsevier.com/.  
 

 

USERN zaprasza 
Universal Scientific Education and Research Network (USERN) to międzynarodowa sieć badawcza zrzeszają-
ca laureatów Nagrody Nobla oraz wielu prominentnych naukowców, w tym również w dziedzinie medycyny. 
Nadrzędnym celem USERN jest integracja środowiska naukowego, ułatwienie dostępu do autorytetów, ich 
wiedzy i doświadczenia, oraz podejmowanie wspólnych inicjatyw.  
USERN organizuje kongresy, corocznie przyznaje specjalne nagrody naukowe dla młodych naukowców    
oraz uczestniczy w interdyscyplinarnych projektach badawczych o międzynarodowym charakterze.  
Osoby zainteresowane dołączeniem do sieci USERN proszone są o kontakt z dr. hab. Piotrem Rzymskim       
z Zakładu Medycyny Środowiskowej naszej Uczelni, który wybrany został ambasadorem tej organizacji       
w Polsce - rzymskipiotr@ump.edu.pl. 
Zachęcamy również do śledzenia profilu USERN na Facebooku: https://www.facebook.com/USERN-Poland-
100471345048667/ oraz odwiedzenia strony internetowej sieci. 
 

 

Nie jesteśmy samotną wyspą 
A na koniec - nie o grantach i konkursach. Również nie o slotach i impact factorach. Ale o czymś znacznie 
ważniejszym, co pozostawione własnemu biegowi rzeczy, może sprawić, że wszelkie konkursy, granty, punk-
ty i ewaluacje w ogóle przestaną się liczyć. 
W Nowym Jorku pojawił się ogromny zegar, który odlicza czas do katastrofy klimatycznej. Obecnie wskazuje 
7 lat i 95 dni. W chwili, gdy zegar wskaże zero, średnia globalna temperatura nieodwracalnie wzrośnie o 
półtora stopnia Celsjusza powyżej poziomu sprzed epoki przemysłowej. 
W sieci pojawia się coraz więcej apeli o przeciwdziałanie degradacji środowiska naturalnego. Do niedawna 
były to strony niszowe, w ostatnich dniach pojawiają się również na rządowych serwerach, jak choćby stro-
nach naszego Ministerstwa Nauki. 
Każdy z nas sam musi sobie odpowiedzieć na pytanie, czy jest to realne zagrożenie, czy kolejna, klimatyczna 
być może, ściema. Ale jedno jest pewne - pozostawanie obojętnym, poza chwilową poprawą własnego sa-
mopoczucia, nie odmieni losów naszej planety. 
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