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Nauka 
 

Diamentowy Grant po raz siódmy 
Ministerstwo  Nauki i Szkolnictwa Wyższego ogłosiło kolejny nabór wniosków w ramach programu 
Diamentowy Grant.  Przedmiotem konkursu jest wsparcie wybitnie uzdolnionych studentów lub 
absolwentów studiów pierwszego stopnia prowadzących pod kierunkiem opiekuna naukowego 
badania naukowe o wysokim stopniu zaawansowania, tak aby dać im możliwość skrócenia ścieżki 
kariery naukowej.  
W ramach naszej uczelni wsparciem mogą być objęci  

1. studenci jednolitych studiów magisterskich, którzy w roku ogłoszenia konkursu ukończyli 
trzeci rok studiów (w przypadku studiów 5-letnich) lub czwarty rok studiów (w przypadku 
studiów 6-letnich) oraz  

2. absolwenci studiów pierwszego stopnia, którzy otrzymali tytuł zawodowy licencjata lub in-
żyniera albo równorzędny w roku ogłoszenia konkursu. 

W ramach programu można starać się o dofinansowanie nieprzekraczające kwoty 220 tys. zł.  
Przyjmowanie wniosków (wyłącznie w systemie OSF) będzie trwało do połowy stycznia 2018 r.  
Więcej o konkursie tutaj. 

 

 

Wewnętrzne recenzje wniosków składanych do NCN 
Przypominamy, że osoby zainteresowane złożeniem wniosku w grudniowej edycji konkursów Naro-
dowego Centrum Nauki (projekty Opus i Preludium) mogą skorzystać z naszego systemu wewnętrz-
nych recenzji. Warunkiem wykonania recenzji jest dostarczenie "Skróconego opisu projektu badaw-
czego" w terminie do końca listopada br. na adres karolinamichalak@ump.edu.pl  
Cały czas możliwa jest jeszcze rejestracja osób, które chciałyby na potrzeby UMP sporządzać recen-
zje. Stosowny formularz jest dostępny w Wisus P → Administracja → Formularze. 
Przypominamy również, że w związku z systematycznym zwiększaniem puli środków finansowych 
przekazywanych NCN, aktualny wskaźnik sukcesu wynosi aż 30%. 
Ponadto, w myśl obowiązujących obecnie przepisów, koszty pośrednie w tego rodzaju wnioskach 
wynoszą 40%, z których jedna czwarta pozostaje do wyłącznej dyspozycji kierownika projektu. 
Zachęcamy do złożenia wniosku! 
 

 

Aktualne nabory wniosków do NCBR 
Przypominamy, że jeszcze do 18 grudnia można składać w NCBR projekty aplikacyjne, w których 
konsorcjum (składające się z jednostki naukowej i przedsiębiorcy) stawia sobie za zadanie wprowa-
dzenie na rynek nowego rozwiązania lub produktu. 
Szczegółowych informacji w tym zakresie udziela p. Paulina Kobelska z Działu Nauki UMP.  
Aktualne nabory wniosków w NCBR są dostępne tutaj. 
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Nowe granty i stypendia 
 

Fundacja na rzecz Nauki Polskiej 
ogłosiła kolejny konkurs w programie Międzynarodowe Agendy Badawcze (MAB).  
O środki w łącznej wysokości 140 mln zł mogą się ubiegać wybitni uczeni, którzy chcieliby założyć w 
Polsce autonomiczne jednostki badawcze i prowadzić w nich innowacyjne badania. Finansowanie 
pochodzi z Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój.  
Na uruchomienie nowego centrum można otrzymać do 35 mln zł.  
Warunkiem zdobycia takiego finansowania jest pomysł na oryginalny, innowacyjny program badaw-
czy, a także zaangażowanie silnego partnera lokalnego, zagranicznego i partnerów gospodarczych. 
Otrzymane środki można przeznaczyć na badania prowadzone przez kilka grup badawczych. Do kon-
kursu w programie MAB mogą się zgłosić wybitni naukowcy, niezależnie od narodowości. Może to 
być też tandem składający się z naukowca odpowiedzialnego za program badawczy i z naukowca 
posiadającego wysoko rozwinięte kompetencje menadżerskie. Termin składania wniosków w bieżą-
cym konkursie upływa 20 grudnia br. Finansowanie mogą zdobyć projekty realizowane w całej Pol-
sce.  
Komplet informacji dostępny na stronie: http://irap.fnp.org.pl/ 
 

 

Stypendia doktorskie dla pracowników UMP 
 Stypendia te są kierowane do pracowników UMP zatrudnionych w Uczelni nieprzerwanie od 12 
miesięcy, którzy  przygotowują rozprawę doktorską. Warunkiem przyznania stypendium (na okres 
12 miesięcy) jest otwarty przewód doktorski. Termin składania wniosków do Działu Nauki, Innowacji 
i Zarządzania Projektami upływa z dniem 30 listopada 2017 r.  
Szczegółowe informacje oraz kryteria oceny wniosków znajdują się w regulaminie na Wisus P w czę-
ści nauka - stypendia  
 

 

Coś dla dzieci i młodzieży 
 

Uniwersytet Młodego Odkrywcy 
to coroczna inicjatywa Narodowego Centrum Badań i Rozwoju w ramach Programu Operacyjnego 
Wiedza Edukacja Rozwój. Jest on skierowany do uczelni, które wspólnie z podmiotami działającymi 
na rzecz edukacji zrealizują cykl zajęć edukacyjnych i badawczych dla dzieci i młodzieży wieku od 6 
do 16 lat.  
 W bieżącym konkursie o dofinansowanie w wysokości nawet 500 tys. zł mogą się ubiegać uczelnie, 
które przygotują projekty zapewniające dzieciom i młodzieży rozwój umiejętności matematyczno-
przyrodniczych, umiejętności posługiwania się językami obcymi, umiejętności rozumienia, a także 
kreatywności, przedsiębiorczości, krytycznego myślenia i umiejętność pracy zespołowej.  
Wszystkich pracowników naszego Uniwersytetu, którzy z racji swoich zainteresowań, pasji czy też 
poczucia misji chcieliby się włączyć w przygotowanie wniosku, prosimy o kontakt z p. Karolina Mi-
chalak z Działu Nauki (karolinamichalak@ump.edu.pl).  
Liczymy na nieszablonowe myślenie oraz łamiące powszechnie obowiązujące stereotypy pomysły!  
 Szczegółowa dokumentacja konkursowa dostępna jest tutaj. 
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Warsztaty 
 

Alfa School 
to dwudniowe bezpłatne warsztaty dla naukowców i twórców projektów B+R, które pozwalają na 
lepsze nawiązywanie kontaktów z inwestorami, ułatwiają zrozumienie takich pojęć jak "dyfuzja in-
nowacji" oraz "model biznesowy projektu naukowego".  
Czy wiecie, że poważny inwestor przed podjęciem decyzji o finansowaniu projektu naukowego 
przeprowadza dla niego "test 100 milionów"? Czy zdajemy sobie sprawę z tego, jak ważna jest 
umiejętność przygotowania prezentacji inwestorskiej?  
Na te i na inne pytania odpowiadają właśnie prowadzone w Poznaniu, w dniach 13 i 14 grudnia 
warsztaty Alfa School. 
Szczegółowa agenda warsztatów dostępna na stronie: http://alfa.ac/alfa-school/ 
  
Udział w warsztatach jest bezpłatny.  
Rejestracja poprzez formularz: http://bit.ly/2xazzNw 
 

 

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