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Nauka 
 

Nowe programy Ministerstwa Zdrowia 
Profilaktyka chorób odkleszczowych oraz profilaktyka przewlekłych bólów kręgosłupa to dwa nowe 
programy Ministerstwa Zdrowia adresowane do uczelni medycznych. 
Alokacja środków w każdym z ww. dwóch konkursów wynosi po 10 mln zł.  
 
Nabór wniosków w profilaktyce chorób odkleszczowych trwa do 24 stycznia 2020 roku. Program 
ukierunkowany jest w pierwszym rzędzie na zmniejszenie zapadalności i poprawę wykrywalności 
boreliozy z Lyme poprzez działania edukacyjno – informacyjne. Warto nadmienić, że w zakresie ww. 
projektu nasza uczelnia może liczyć na współpracę z firmą CBDNA. Więcej o programie tutaj. 
 
W przypadku profilaktyki przewlekłych bólów kręgosłupa, celem programu jest opracowanie sto-
sownych działań edukacyjno-diagnostyczno-terapeutycznych adresowanych do osób zawodowo 
czynnych. Wnioski można składać do 27 grudnia 2019 roku.  
Szczegółowe informacje o konkursie znajdują się w zakładce. 
  

 

Diamentowy grant po raz IX 
Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego ogłosiło IX edycję Diamentowego Grantu.  
Jest to program adresowany do wybitnie  uzdolnionych (1) absolwentów studiów pierwszego stop-
nia, którzy otrzymali tytuł zawodowy licencjata lub inżyniera albo równorzędny w roku ogłoszenia 
konkursu, oraz (2) studentów jednolitych studiów magisterskich lub odpowiednich, którzy ukończyli 
trzeci rok studiów w roku ogłoszenia konkursu i kontynuują naukę, a w przypadku jednolitych stu-
diów magisterskich trwających 6 lat – studenci, którzy ukończyli czwarty rok studiów. 
W ramach projektu można otrzymać dofinansowanie prac badawczych w wysokości 220 tys. zł. na 
okres 3 lat.  
Termin złożenia aplikacji - za pośrednictwem systemu osf upływa z dniem 27 stycznia 2020 roku. 
Szczegółowe informacje o programie są dostępne pod tym linkiem. 

 
 

Medicina - Special Issue 
Dr hab. Dorota Formanowicz - Redaktor czasopisma Medicina (IF = 1,467; 70 pkt. MNiSW) zaprasza 
do przesyłania artykułów do Special Issue "Markers of Inflammation in Atherosclerosis". 
Wydanie to zostanie poświęcone różnym aspektom zapalenia w miażdżycy, ze szczególnym naci-
skiem na nowe markery predykcyjne. Mile widziane są zarówno wstępne badania, 
oryginalne prace badawcze, jak i opracowania poglądowe. 
Wydawnictwo przyjmuje prace do zeszytu specjalnego do końca czerwca 2020. 
  

 

 

http://zdrowie.gov.pl/aktualnosc-3716-10_mln_zl_z_funduszy_europejskich_na.html
http://zdrowie.gov.pl/aktualnosc-3703-10_mln_zl_na_profilaktyke_przewleklych.html
https://www.gov.pl/web/nauka/ogloszenie-ix-edycji-konkursu-w-ramach-programu-diamentowy-grant
https://www.mdpi.com/si/34194


Stypendia 
 

Stypendia dla wybitnych młodych naukowców 
Jak co roku, Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego ogłosiło możliwość składania wniosków  o 
przyznanie stypendium dla wybitnych młodych naukowców.  
Młodym naukowcem jest osoba prowadząca działalność naukową, która (1) jest doktorantem lub 
nauczycielem akademickim – i nie posiada stopnia doktora, albo (2) posiada stopień doktora, od 
uzyskania którego nie upłynęło 7 lat, i jest zatrudniona w jednostce naukowej.  
Co istotne, okres 7 lat liczony jest od daty - a nie od roku - uzyskania stopnia doktora. Tak więc oso-
ba, która uzyskała stopień doktora np. w dniu 15 listopada 2012 r. i nie posiadała ww. przerw w 
działalności naukowej, utraciła status młodego naukowca w dniu 15 listopada 2019 r. 
Termin złożenia aplikacji upływa 31 grudnia br. 

Więcej o programie tutaj. 
 

 

Fullbright zaprasza po raz kolejny 
Polsko-Amerykańska Komisja Fulbrighta zaprasza studentów i doktorantów nauk biologiczno -
chemicznych do składania wniosków do  Programu BioLAB 2020-21.  
Nabór wniosków trwa do 1 lutego 2020 roku. 
 
Program BioLAB umożliwia odbycie rocznego stażu badawczego w laboratorium znajdującym 
się w jednej z czterech instytucji w USA:  

 University of Virginia, Charlottesville 
 University of Chicago, Chicago 
 University of Texas: Southwestern Medical Center, Dallas 
 Oklahoma Medical Research Foundation, Oklahoma City 

Podczas stażu studenci prowadzą samodzielne badania w nowoczesnych laboratoriach, kt ó-
rych wyniki często są publikowane w recenzowanych czasopismach naukowych. Oprócz tego 
biorą aktywny udział w życiu amerykańskiej uczelni, uczestniczą w seminariach, wykładach 
gościnnych oraz poznają amerykańską kulturę. W niektórych przypadkach mają również mo ż-
liwość wykorzystania wyników badań do pracy magisterskiej/doktorskiej w uczelni macierz y-
stej.  
Więcej informacji tutaj. 
 

 

Narodowa Agencja Wymiany Akademickiej  
zachęca doktorantów, którzy chcą rozwijać swoją karierę naukową do złożenia wniosku 
o stypendium w drugim naborze do Programu im. Iwanowskiej. Program umożliwia wyjazdy do 
najlepszych ośrodków na świecie na okres od 3 do 12 miesięcy. 
Wysokość stypendium może wynieść nawet 120 tys. zł. 
Zgłoszenie należy wysłać do 18 grudnia 2019 r. 
Więcej informacji na stronie NAWA. 
 

 

Kontakt 
 

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

 

https://www.gov.pl/web/nauka/informacja-na-temat-skladania-wnioskow-o-stypendia-ministra-nauki-i-szkolnictwa-wyzszego-dla-wybitnych-mlodych-naukowcow-w-grudniu-2019-r
https://fulbright.edu.pl/biolab/
https://fulbright.edu.pl/biolab
https://nawa.gov.pl/nawa/aktualnosci/doktoranci-otwarty-nabor-wnioskow-do-programu-im-iwanowskiej

