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Nauka 
 

Nauka - to takie proste! 
Serdecznie zapraszamy na kolejną konferencję szkoleniową dla pracowników naszego Uniwersytetu 
z cyklu "Nauka - to takie proste!". 
Spotkanie będzie miało miejsce we wtorek - 15.05.2018 r., w godzinach między 9.30 a 14.00 w sali 
A205 Collegium Stomatologicum. W programie, między innymi, "tips and tricks" w aplikowaniu o 
granty NCN, słów kilka o Uczelnianym Centrum Aparaturowym, czy też aktualne informacje o RODO 
- obawiać się czy nie obawiać nowych regulacji w zakresie ochrony danych osobowych. 
Szczegółowy program konferencji dostępny w Wisus P - Aktualności. 
Wstęp wolny!  
 

 

Opus 15, Preludium 15 i Miniatura 2 
Narodowe Centrum Nauki opublikowało instrukcje do przygotowania wniosków dla osób, które pla-
nują składać projekty w ramach konkursów Opus 15, Preludium 15 lub Miniatura 2.  
Przygotowane przez NCN wskazówki mogą być przydatne podczas pracy nad merytoryczną i formal-
ną częścią wniosku. Nabór wniosków w wymienionych konkursach trwa do 15 czerwca 2018 r. (Opus 
15, Preludium 15) oraz 31 grudnia 2018 r. (Miniatura 2).  
Przypominamy również, że wszystkie zainteresowane osoby zachęcamy do wcześniejszego złożenia 
skróconego opisu projektu w Dziale Nauki celem jego poddania wewnętrznej ocenie recenzenckiej. 
Ocena ta jest anonimowa (zarówno recenzenci nie wiedzą, kogo oceniają, jak i oceniani nie wiedzą, 
kto recenzował wniosek) i jest ukierunkowana na znalezienie ewentualnych słabych stron projektu, 
niezamierzonych skrótów myślowych, czy też niespójności, których autorzy wniosków zwyczajnie nie 
dostrzegają. 
Na skrócone opisy projektów czekamy w Dziale Nauki do dnia 31 maja 2018 r. 
 

 

Czy uzyskałeś już swój ORCID? 
Przypominamy, że zgodnie z Zarządzeniem Rektora nr 18/2018 z dnia 7.03.2018 r. pracownicy na-
ukowi i naukowo-dydaktyczni UMP są zobowiązani do uzyskania bezpłatnego międzynarodowego 
numeru umożliwiającego identyfikację autorów prac naukowych (ORCID). 
Potwierdzenie uzyskania numeru ORCID należy przekazać do właściwego Dziekanatu w nieprzekra-
czalnym terminie do dnia 14 maja 2018 r. 
Szczegółowa instrukcja uzyskania numeru ORCID jest dostępna w WISUS P - Aktualności 
 

 

 

https://ncn.gov.pl/finansowanie-nauki/konkursy/typy/opus/instrukcja-opus15
https://ncn.gov.pl/finansowanie-nauki/konkursy/typy/preludium/instrukcja-preludium15
https://ncn.gov.pl/finansowanie-nauki/konkursy/typy/miniatura/instrukcja-miniatura2
http://bip.ump.edu.pl/?app=zarzadzenia&nid=3120&y=2018&which=Rektora


 

Akcje Marii Skłodowskiej-Curie - Individual Fellowships  
Do 12 września 2018 r. trwa nabór wniosków w ramach konkursu Individual Fellowships, który or-
ganizowany jest w ramach Akcji Marii Skłodowskiej-Curie. Celem konkursu jest umożliwienie indy-
widualnym naukowcom zdobywania nowej wiedzy i pracy nad projektami w dowolnym miejscu Eu-
ropy i świata w wybranej jednostce. Przyznane granty mają także rozwijać innowacyjność i kreatyw-
ność naukowców. 
Zgodnie z regulaminem konkursu, pracownik naszego Uniwersytetu w porozumieniu z wybraną 
przez siebie instytucją, przygotowuje projekt badawczo-szkoleniowy. Czas trwania pobytu badaw-
czo-szkoleniowego może wynosić od 12 do 36 miesięcy. W ramach Individual Fellowships wyróżnia 
się dwa typy grantów: 

 European Fellowships - w ramach grantu możliwe jest prowadzenie przez indywidualnego 
naukowca badań przez okres od 12 do 24 miesięcy. Badania prowadzone są w placówce na-
ukowej lub przedsiębiorstwie z innego kraju europejskiego niż pochodzi naukowiec.  

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

Więcej o ww. programach na strona Regionalnego Punktu Kontaktowego.  
 

 

Nagrody i stypendia 
 

18. edycja Nagród Naukowych tygodnika Polityka  
Do 17 czerwca 2018 r. można przesyłać zgłoszenia do 18. edycji Nagród Naukowych tygodnika Poli-
tyka. W ramach konkursu przyznanych zostanie pięć stypendiów dla młodych naukowców w wyso-
kości 15 000 zł każde i dziesięć nagród finałowych w wysokości 5 000 zł każda.  
 
Zgodnie z regulaminem konkursu swoje zgłoszenia mogą przesyłać: 

 pracownicy naukowo-dydaktyczni, naukowi oraz dydaktyczni posiadający tytuł zawodowy 
magistra lub stopień naukowy doktora lub doktora habilitowanego, zatrudnieni w polskich 
uczelniach publicznych  

 uczestnicy studiów doktoranckich, w tym także niestacjonarnych, utworzonych i prowadzo-
nych zgodnie z odrębnymi przepisami. 

 
W ramach 18. edycji konkursu Nagród Naukowych tygodnika Polityka stypendia zostaną przyznane 
naukowcom w pięciu kategoriach: nauki humanistyczne, nauki ścisłe, nauki społeczne, nauki o życiu, 
nauki techniczne.  
Szczegółowe informacje o konkursie dostępne tutaj. 
 

 

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

 

http://www.kpk.gov.pl/?page_id=18638
http://www.kpk.gov.pl/?page_id=18643
http://www.kpk.gov.pl/?page_id=18643
https://www.polityka.pl/tygodnikpolityka/nauka/nagrodynaukowe/1515712,1,regulamin-przyznawania-stypendiow.read

