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Nauka 
 

Kolejny naboru wniosków w programie Marii Skłodowskiej-Curie 
Już w czerwcu br. rozpocznie się kolejny nabór wniosków w europejskim programie Marii Skłodowskiej-
Curie. To, co jest w tym konkursie ciekawe, to fakt, że po raz pierwszy w historii jest on adresowany wy-
łącznie do "nowych krajów członkowskich UE" określanych w terminologii europejskiej jako "widening 
countries". To ogromna szansa dla nas i dla naszego Uniwersytetu. 
Na czym ww. program będzie polegał? 
Musimy znaleźć osobę z dowolnego kraju członkowskiego UE, która będzie chciała przyjechać do naszego 
Uniwersytetu na okres od 6 do 24 miesięcy. Warunkiem jest minimum 4-letnie doświadczenie w pracy 
naukowej takiej osoby. UMP staje się hostem, czyli ośrodkiem goszczącym. 
Ile można uzyskać środków? 
Wynagrodzenie dla osoby, która chce do nas przyjechać to około 2,000 euro/miesiąc. Do tego dochodzą 
koszty przeznaczone na zakup materiałów i odczynników - ok. 1,000 euro na miesiąc. Jeżeli przyjęlibyśmy 
kogoś na 24 miesiące, to całkowity budżet (wraz z kosztami pośrednimi) wyniósłby ok. 85,000 euro          
(tj. ponad 350,000 zł.)  
Czy jest się zatem o co starać? Jak najbardziej tak!  
Bowiem przychód, jaki nasza Uczelnia może z tego tytułu uzyskać, będziemy mogli pokazać jako osiągnię-
cie w ewaluacji dyscyplin. A punkty, jakie możemy z tego tytułu uzyskać, są aż siedmiokrotnie wyższe niż   
w grantach krajowych. Czyli jeden grant Marii Skłodowskiej-Curie to punktowo tyle, co grant z NCN za 
około 2,500,000 zł. A więc warto! 
Jak uzyskać finansowanie? 
Przede wszystkim prosimy o kontakt (karolinamichalak@ump.edu.pl) wszystkie zespoły, które już w chwili 
obecnej współpracują z ośrodkami naukowymi z zagranicy (preferujemy osoby z "widening countries"). 
Dokumentację aplikacyjną przygotujemy wspólnie. 
 

 

Druga edycja konkursu "uczelnia dostępna" 
Wszystkie osoby z naszej społeczności akademickiej, które byłyby zainteresowane szeroko rozumianym 
zwiększeniem dostępności UMP dla osób niepełnosprawnych, proszone są o bezpośredni kontakt z p. mgr 
Dominiką Bazan - kierownik Działu Promocji i Karier UMP (promocja@ump.edu.pl) 
Szczegóły konkursu tutaj. 
 

 

NCN - nowy konkurs międzynarodowy CEUS-UNISONO 
CEUS-UNISONO to konkurs organizowany przez NCN we współpracy ze swoimi odpowiednikami w Austrii, 
Czechach i Słowenii. 
Projekty zgłaszane do konkursu muszą spełniać kryterium badań podstawowych i opierać się minimum    
na dwustronnej współpracy zespołów badawczych z krajów uczestniczących w programie CEUS. Okres 
realizacji projektu może wynosić 24 lub 36 miesięcy. Realizacja pierwszych projektów rozpocznie się         
na początku 2021 r. Szczegóły dostępne pod tym linkiem. 
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Program im. Stanisława Ulama 
To niemalże bliźniaczy konkurs do opisanego wyżej naboru wniosków w ramach programu Marii Skłodow-
skiej-Curie. Również adresowany do naukowców z zagranicy i również oferujący sfinansowanie przyjazdów 
na okres od 6 do 24 miesięcy.  
Różnica jest natomiast taka, że uczelnia może zaprosić badaczy z całego świata. 
W ramach programu uczelnie i instytucje naukowe mogą zaprosić zarówno badaczy rozpoczynających 
kariery naukowe, jak i doświadczonych naukowców ze wszystkich dziedzin. Zaproszeni naukowcy włączą 
się w projekty badawcze i dydaktykę, mogą też wesprzeć instytucję w przygotowywaniu wniosków 
o prestiżowe granty. Termin składania wniosków upływa z dniem 15 kwietnia 2020 r. 
Szczegółowe informacje o tej inicjatywie dostępne są tutaj. 
 

 

Gospostrateg - bieżący konkurs NCBR także dla uniwersytetów medycznych 
Do tej pory konkursy "Gospostrateg" raczej nie były dedykowane uniwersytetom medycznym. Jednakże    
we właśnie ogłoszonym konkursie, którego głównym celem jest "wzrost wykorzystania w perspektywie   
do 2028 r. rezultatów badań społeczno-ekonomicznych w kształtowaniu krajowych i regionalnych polityk 
rozwojowych", ogłoszono zamówienie na projekt zgłoszony przez Ministerstwo Zdrowia pt. "Odmowa 
szczepień jako wyzwanie dla polityki zdrowotnej państwa, zaufania społecznego, zdrowia publicznego 
oraz polityki rodzinnej i społecznej". 
Nabór wniosków będzie trwał od 23 marca do 22 maja 2020 r. 
Zapraszamy do współpracy. Szczegóły dostępne tutaj. 
 

 

Darmowy kurs "on-line" z pisania publikacji 
Troszcząc się o rozwój umiejętności naukowych pracowników pragniemy serdecznie zaprosić Państwa     
do odbycia kursu „Writing in Sciences” oferowanego przez Uniwersytet Stanforda. Kurs, prowadzony 
przez prof. Kristin Sainani, w przystępny sposób, na bazie wielu przykładów, zaznajamia z technikami po-
prawnego pisania publikacji biomedycznych, wskazuje na najczęstsze błędy i doradza jak ich uniknąć.  
Kurs jest dostępny całkowicie za darmo.  
 
Istnieją dwie możliwości odbycia kursu. Poprzez zapisanie na stronie organizatora lub zaznajomienie się     
z materiałami udostępnionymi przez Uniwersytet Stanforda na YouTube. W tym drugim przypadku cały 
kurs został podzielony na 5-15 minutowe filmy video. Umożliwi to Państwu przechodzenie kursu krok po 
kroku, w dowolnym momencie. Wszystkie filmy dostępne są tutaj. 
 
Ponadto zachęcamy do zapoznania się z materiałami szkoleniowymi czasopisma Nature. Linki do niezwykle 
pożytecznych artykułów i wskazówek umieszczono w Wisus P - Aktualności. 

 

 

XI edycja programu Lider nadal otwarta 

Przypominamy, że jeszcze tylko do 16 marca br. trwa nabór wniosków w programie NCBR kierowanym    
do młodych naukowców. Jego celem jest poszerzenie kompetencji młodych naukowców w samodzielnym 
planowaniu prac badawczych oraz zarządzaniu własnym zespołem badawczym, podczas realizacji projek-
tów badawczych, których wyniki mogą mieć zastosowanie praktyczne i posiadają potencjał wdrożeniowy.  
Maksymalna wysokość dofinansowania projektu wynosi 1,5 mln zł. Kwota alokacji w konkursie to 100 mln 
zł, z czego 10% stanowi rezerwa na odwołania. 
Szczegółowe informacje o konkursie są dostępne pod tym linkiem. 
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Nagrody i stypendia 
 

Kolejna edycja Nagród Premiera i Nagród Ministra Zdrowia 
Mowa oczywiście o nagrodach dla nauczycieli akademickich. 
Szczegółowe informacje dotyczące Nagród Premiera są dostępne pod tym linkiem. Należy jednak 
pamiętać, że wnioski wychodzące z Uczelni muszą uzyskać akceptację Senatu UMP. Z tego powodu 
powinny one być złożone w Dziale Nauki, Innowacji i Zarządzania Projektami w terminie do 10 
kwietnia 2020 r. 
Natomiast wytyczne dotyczące Nagród Ministra Zdrowia są dostępne tutaj. W przypadku tych na-
gród, termin złożenia ich w Dziale Nauki jest dłuższy - upływa dopiero 5 czerwca 2020 r. 
 

 

Kolejna edycja Nagrody Naukowej Oddziału PAN w Poznaniu 
Oddział PAN w Poznaniu ogłosił VIII edycję konkursu na najlepszą oryginalną pracę twórczą opu-
blikowaną w 2019 r., której wiodącym autorem jest doktorant z Wielkopolski lub Ziemi Lubuskiej. 
Konkurs jest przeprowadzony w pięciu obszarach tematycznych, tożsamych z nazwami wydziałów 
PAN: nauki humanistyczne i społeczne, nauki biologiczne i rolnicze, nauki ścisłe i nauki o Ziemi, nauki 
techniczne, nauki medyczne. 
 
Pięcioosobowe zespoły oceniające dla ww. obszarów będą nominowały do nagrody po jednej pracy 
naukowej. Laureaci uzyskają nagrody pieniężne.  
Wnioski mogą być zgłaszane do biura Oddziału PAN w Poznaniu drogą elektroniczną (na ad-
res kamila.sobkowska@pan.pl) w terminie do 10 marca 2020 r. Szczegółowe informacje na temat 
konkursu (zawierające m.in. regulamin oraz formularz zgłoszeniowy) znajdują się na stronie www 
Oddziału (http://poznan.pan.pl/ ). 
 

 

Kontakt 
 

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

 

https://bip.kprm.gov.pl/kpr/bip-kancelarii-prezesa/nagrody-premiera/1983,Nagrody-Prezesa-Rady-Ministrow-za-dzialalnosc-naukowa-naukowo-techniczna-lub-art.html
https://www.gov.pl/web/zdrowie/nagrody-ministra-zdrowia-dla-nauczycieli-akademickich
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