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Ankieta naukowa UMP 
W naszym akademickim systemie  WISUS P po raz kolejny została uruchomiona ankieta naukowa. 
Ankietę indywidualną są zobowiązani wypełnić wszyscy pracownicy naukowi i naukowo-dydaktyczni 
naszej Uczelni. Podajemy w niej wszystkie nasze osiągnięcia naukowe, które miały miejsce w 2018 
roku. 
Jednym z modułów ankiety jest  Formularz oceny - aplikacja umożliwiająca podsumowanie Państwa 
dorobku naukowego za wybrany okres. Znajdują się w niej informacje, które Państwo składali w na-
szym systemie od 2013 r. Prosimy zwrócić uwagę na to, że zawartość modułu "Formularz oceny" jest 
podstawą Państwa oceny okresowej koordynowanej przez Prorektora ds. Kadr i Współpracy z Zagra-
nicą.  
Ankieta naukowa UMP będzie otwarta do 15 marca 2019 r. 
 

 

Program LIDER - kolejna odsłona 
Narodowe Centrum Badań i Rozwoju uruchomiło ko-
lejny nabór wniosków w ramach programu LIDER. Konkurs adresowany jest do doktorantów, nauczy-
cieli akademickich bez stopnia doktora oraz osób, które posiadają stopień doktora, a od jego obrony 
nie upłynęło 7 lat. Maksymalna kwota dofinansowania projektu wynosi 1,5 mln zł. 
 
Celem konkursu jest poszerzenie kompetencji młodych naukowców w samodzielnym planowaniu 
prac badawczych oraz zarządzaniu własnym zespołem badawczym.  
Okres realizacji zgłaszanego projektu nie może przekraczać 36 miesięcy. Kierownik projektu może 
pobierać wynagrodzenie nie większe niż 8 000 zł miesięcznie. Budżet całego konkursu wynosi 60 mln 
zł. Nabór wniosków trwa do 18 marca 2019 r. Więcej o programie tutaj. 
 

 

Projekty aplikacyjne 
Od 4 marca do 30 kwietnia 2019 r. będzie trwał nabór wniosków 
w ramach Działania 4.1 "Badania naukowe i prace rozwojowe", 
Poddziałania 4.1.4 "Projekty aplikacyjne" (Konkurs 1/4.1.4/2019). 

Zgodnie z informacjami organizatorów konkursu w ramach naboru wniosków można starać się o do-
finansowanie projektów obejmujących badania przemysłowe i eksperymentalne prace rozwojowe we 
wszystkich dziedzinach nauki. 
Projekt może być realizowany wyłącznie w ramach konsorcjum, w którego skład musi wchodzić co 
najmniej jedna jednostka naukowa oraz co najmniej jedno przedsiębiorstwo. Liderem konsorcjum 
może być jednostka naukowa lub przedsiębiorstwo. Minimalna wartość kosztów kwalifikowalnych 
projektu dofinansowanego w ramach konkursu wynosi 1 mln zł. Budżet konkursu wynosi 140 mln zł. 
  

https://www.ncbr.gov.pl/o-centrum/aktualnosci/szczegoly-aktualnosci/news/dyrektor-narodowego-centrum-badan-i-rozwoju-informuje-ze-oglasza-dziesiaty-konkurs-w-programie-lide/
https://www.ncbr.gov.pl/programy/fundusze-europejskie/poir/konkursy/projekty-aplikacyjne/


 

"Szybka ścieżka" również dla jednostek naukowych! 
Od bieżącego roku, w jednym z najbardziej popularnych konkursów NCBR, 
mogą również startować jednostki naukowe. Nabór wniosków będzie trwał 
od 1 kwietnia do 1 lipca 2019 r.  
Budżet konkursu wynosi aż 1,05 miliarda zł. Zgodnie z informacjami organizatorów o dofinansowanie 
w ramach konkursu mogą ubiegać się nie tylko przedsiębiorcy czy też konsorcja przedsiębiorstw, ale 
również konsorcja naukowo-przemysłowe (maks. 3 podmioty, w tym minimum jedno przedsiębior-
stwo i jedna jednostka naukowa), w których liderem musi być przedsiębiorstwo. 
Dofinansowanie przeznaczone jest na realizację projektów, które obejmują eksperymentalne prace 
rozwojowe. Projekty, w których nie przewidziano eksperymentalnych prac rozwojowych, nie mogą 
uzyskać dofinansowania. 
Zgodnie z regulaminem konkursu minimalna wartość kosztów kwalifikowalnych wynosi 2 mln zł, a 
maksymalna 50 mln euro. Więcej o programie tutaj. 
 
 

 
Firma Clarivate Analytics zaprasza wszystkich naukowców na marcowy 
cykl bezpłatnych szkoleń internetowych dotyczących tworzenia biblio-
grafii oraz dostępu do baz pełnotekstowych. Szkolenia, których szcze-

gółowy plan można znaleźć poniżej,  będą prowadzone w języku polskim na platformie WebEx. 
Zgodnie z informacjami organizatorów po zarejestrowaniu się na daną sesję szkoleniową, przesłany 
zostanie email-zaproszenie, zawierający link do spotkania wraz z instrukcjami. 
 
Kopernio – najkrótsza droga do pełnych tekstów 
12 marca 2019 r., gody. 10:00 - zarejestruj się 
EndNote online - jak gromadzić i wykorzystywać bibliografię załącznikową 
13 marca 2019 r., godz. 10:00 - zarejestruj się 
 

 

Nagrody i stypendia 
 

Stypendia dla doświadczonych naukowców 
Do 10 czerwca 2019 r. można przesyłać zgłoszenia w ramach Fulbright 
Senior Award. Stypendium przeznaczone jest dla osób z doktoratem, 
którzy zamierzają zrealizować część własnych projektów badawczych w uczelniach amerykańskich. 
 
Czas trwania stypendium może wynosić od trzech do dziewięciu miesięcy. W ramach stypendium 
(do 3500 USD miesięcznie) zapewnione jest dodatkowo pokrycie (1) kosztów podróży stypendysty 
do/z USA (1500 USD), (2) kosztów związanych z obowiązkowymi opłatami afiliacyjnymi i/lub ubez-
pieczeniem medycznym, (3) jednorazowy dodatek przeznaczony na pokrycie kosztów związanych z 
przeprowadzką stypendysty (1300 USD), (4) miesięczny dodatek przeznaczony na pokrycie kosztów 
związanych z realizacją projektu badawczego (300 USD), miesięczny dodatek na pokrycie kosztów 
utrzymania rodziny (250 USD miesięcznie na każdą osobę). Zainteresowanych odsyłamy do strony 
internetowej konkursu. 
 

http://www.dziennikustaw.gov.pl/du/2015/249/1
http://www.dziennikustaw.gov.pl/du/2015/249/1
https://www.ncbr.gov.pl/o-centrum/aktualnosci/szczegoly-aktualnosci/news/startuje-szybka-sciezka-2019-zobacz-jak-zmienil-sie-najwiekszy-program-wsparcia-innowacji-w-przedsi/
http://app.mail.discover.clarivate.com/e/er?utm_campaign=Web_of_Science_Training_SAR_EU_2019_Polish_Mar_temp3e&utm_medium=email&utm_source=Eloqua&s=786780033&lid=2900&elqTrackId=16552fe632544fd588473f0821c3bc42&elq=f61e8d0edc2e42d4ad1242e0b72cdc18&elqaid=3
http://app.mail.discover.clarivate.com/e/er?utm_campaign=Web_of_Science_Training_SAR_EU_2019_Polish_Mar_temp3e&utm_medium=email&utm_source=Eloqua&s=786780033&lid=2899&elqTrackId=aa0cd5ff9b54471eb6f7ee885bb10a13&elq=f61e8d0edc2e42d4ad1242e0b72cdc18&elqaid=3
https://fulbright.edu.pl/senior-award/


 
Od 1 marca do 1 czerwca 2019 r. trwa nabór wniosków w ramach 
XVIII edycji konkursu Naukowej Fundacji Polpharmy. Celem konkursu 
jest wyłonienie najlepszych projektów badawczych dotyczących tema-

tu "Rozwój i optymalizacja procesów w biotechnologii medycznej".   
Zgodnie z informacjami organizatorów temat XVIII edycji konkursu to: "Poszukiwanie punktów 
uchwytu dla terapii celowanej z wykorzystaniem układu immunologicznego oraz  poszukiwanie 
mechanizmów oporności na stosowane obecnie metody immunoterapii". 
Okres realizacji projektu badawczego może wynieść do trzech lat. 
Szczegółowe informacje o konkursie można znaleźć w jego regulaminie, który dostępny jest na stro-
nie internetowej organizatora. 
Więcej o programie tutaj. 
 

 

Nagrody dla użytkowników programu Statistica 
Do 29 marca 2019 r. można zgłaszać swoje propozycje do konkursu na najlepsze prace doktorskie              
i magisterskie wykorzystujące zaawansowane narzędzia statystyki i analizy danych zawarte w pro-
gramach z rodziny Statistica. Organizatorem konkursu jest StatSoft oraz Polskie Towarzystwo Staty-
styczne. Pula nagród dla autorów najlepszych prac wynosi 10 000 zł. 
Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi do 15 maja 2019 r.  Szczegółowe informacje o konkursie można 
znaleźć w jego regulaminie, który dostępny jest na stronie internetowej organizatora. 

 
 

L'Oréal Polska dla Kobiet i Nauki 2019 
Od 4 marca do 30 kwietnia 2019 r. trwa nabór wniosków w ramach konkursu 
L'Oréal Polska dla Kobiet i Nauki 2019. W ramach konkursu przyznane zostanie 
jedno stypendium dla badaczek magistrantek, dwa stypendia dla badaczek koń-
czących prace nad swoją rozprawą doktorską oraz trzy stypendia dla badaczek 
kończących prace nad swoją pracą habilitacyjną. 
 
Zgodnie z regulaminem konkursu z wnioskami o stypendium mogą występować tylko badaczki, które 
prowadzą badania w obszarze nauk o życiu. Kandydatki do otrzymania stypendium dla studentek, 
nie mogą mieć więcej niż 25 lat. Kandydatki do otrzymania stypendium dla doktorantek, nie mogą 
mieć więcej niż 33 lata. Kandydatki do otrzymania stypendium dla osób, kończących pracę habilita-
cyjną, nie mogą mieć więcej niż 41 lat.  
W przesłanym zgłoszeniu konieczne jest wykazanie aplikacyjnego charakteru prowadzonych badań. 
Laureatki konkursu dla doktorantek otrzymają dwa stypendia w wysokości 30 000 zł każde. Laureatki 
konkursu dla habilitantek otrzymają trzy stypendia w wysokości 35 000 zł każde. Laureatka konkursu 
dla magistrantek otrzyma stypendium w wysokości 20 000 zł. 
Szczegółowe informacje dostępne w regulaminie oraz na stronie internetowej organizatora. 

 

 

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

 

https://www.polpharma.pl/upload/2018/10/regulamin-konkursu-grantowego.doc
https://www.polpharma.pl/aktualnosci-fundacja-naukowa/fundacja-otwiera-xviii-edycje-konkursu-na-finansowanie-projektow-badawczych/
https://www.statsoft.pl/Rozwiazania/Oferta-akademicka/Konkurs/Regulamin/
http://lorealdlakobietinauki.pl/wp-content/uploads/2016/03/2017-02-16_REGULAMIN_Dla_Kobiet_i_Nauki.docx
http://lorealdlakobietinauki.pl/dla-kandydatek/

