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Nowy konkurs - cyfrowe udostępnianie zasobów nauki 
Centrum Projektów Polska Cyfrowa ogłosiło nabór projektów w ramach działania 2.3.1 Programu 
Operacyjnego Polska Cyfrowa, którego celem jest dofinansowanie działań, dzięki którym zostaną 
udostępnione do ponownego wykorzystania zasoby nauki.  
Liderem projektu mogą być jednostki naukowe, a minimalna wartość projektu nie może być niższa 
niż 4 mln zł. Alokacja środków w tym konkursie to 65 mln zł. Nie ma obowiązku wnoszenia wkładu 
własnego w zgłaszanych projektach. Nabór aplikacji trwa do 10 stycznia 2017 roku. 
 
Szczegółowe informacje dotyczące programu są dostępne tutaj 
https://cppc.gov.pl/programy/popc-2/popc/popc_2-3-1_nauka_2016/ 
 

 

Nabór na wewnętrznych recenzentów UMP 
Przypominamy, że na stronach UMP (Wisus P → Administracja → Formularze) jest dostępne 
"Zgłoszenie do bazy recenzentów" - formularz, służący przedstawieniu swojej kandydatury do grona 
wewnętrznych recenzentów oceniających projekty wysyłane przez pracowników UMP do NCN. 
Podstawowym kryterium wyboru jest dotychczasowe doświadczenie kandydata w zakresie oceny 
oraz realizacji projektów badawczych. Najbardziej aktywni recenzenci mogą liczyć na zmniejszenie 
obowiązującego pensum dydaktycznego. 
Zgłoszenia do ww. bazy są przyjmowane bezterminowo. Osoby, które chciałyby jednak uczestniczyć 
w ocenie "Skróconych opisów projektów" przygotowywanych przez badaczy UMP na grudniowy 
konkurs, są proszone o dostarczenie swoich kandydatur do p. Karoliny Michalak z Działu Nauki, 
Innowacji i Zarządzania Projektami (karolinamichalak@ump.edu.pl) w terminie do 21.11.2016 r. 
 

 

Drzwi otwarte w Wielkopolskim Centrum Zaawansowanych Technologii 
Informujemy, że w dniu 2 grudnia 2016 r. (piątek) o godzinie 10.00 w Wielkopolskim Centrum 
Zaawansowanych Technologii (WCZT) w Poznaniu (ul. Umultowska 89c) organizowane są specjalnie 
dla pracowników Uniwersytetu Medycznego "drzwi otwarte" - spotkanie, które umożliwi 
zainteresowanym osobom  zapoznanie się z potencjałem badawczym i aparaturowym WCZT oraz 
możliwościami współpracy pomiędzy naszymi jednostkami.  
WCZT to unikalny w skali kraju projekt, który stwarza możliwość podjęcia ciekawych, 
interdyscyplinarnych prac badawczych. Szczególnie gorąco zachęcamy do udziału w spotkaniu 
młodych pracowników nauki naszego Uniwersytetu. Wstęp wolny - nie jest wymagana wcześniejsza 
rejestracja.  
Dodatkowa informacja o WCZT dostępna tutaj  
http://wczt.pl/sites/default/files/imce/wczt_PL%20ULOTKA%20PDF%202015.pdf 
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Parametryzacja 2013 - 2016 
 

Ankieta parametryczna 
Od 16 listopada 2016 roku na stronach UMP (Wisus P → Systemy → Ankieta naukowa) jest dostępne 
nowe narzędzie umożliwiające zebranie informacji dotyczących Państwa aktywności naukowej w 
Uniwersytecie Medycznym w Poznaniu w latach 2013-2016. Podanie informacji w ramach ww. 
ankiety jest niezbędne do przedstawienia Ministerstwu Nauki i Szkolnictwa Wyższego 
najważniejszych osiągnięć Wydziałów naszej Uczelni, co przełoży się na nadanie im odpowiedniej 
kategorii. Im wyższa kategoria naukowa tym wyższe dofinansowanie naszej działalności statutowej. 
Zatem los naszych Wydziałów jest w Państwa rękach! 
Ankietę powinni wypełnić wszyscy pracownicy naukowi, naukowo-dydaktyczni, naukowo-techniczni 
oraz inżynieryjno-techniczni, którzy w latach 2013-2016 składali oświadczenie o zaliczeniu ich do 
liczby "n" pracowników realizujących na naszym Uniwersytecie prace badawcze. 
 
Ankietę merytorycznie wspomagają właściwi Prodziekani ds. Nauki. 
Termin wypełnienia ankiety za lata 2013-2015 upływa z dniem 15 stycznia 2017. Rok 2016 będziemy 
natomiast sprawozdawać w ankiecie między 16 stycznia a 15 lutego 2017. 
 

 

Stypendia i nagrody 
 

Stypendia Polpharmy 
Informujemy, że Naukowa Fundacja Polpharma ogłosiła konkurs stypendialny dla doktorantów 
(uczestników studiów doktoranckich). Program jest adresowany do młodych naukowców, którzy w 
roku składania wniosku o stypendium nie mają ukończonych 30 lat. Celem programu jest 
promowanie i nagradzanie najzdolniejszych doktorantów. 
Wnioski należy składać we właściwych dziekanatach do końca listopada 2016 r. 
Jednocześnie informujemy, że nasza Uczelnia może zgłosić tylko 3 kandydatów, zatem o 
ostatecznym wyborze osób zadecyduje opracowana wspólnie z Dziekanami lista rankingowa. 
 
Regulamin Fundacji oraz formularz wniosku jest dostępny tutaj 
http://www.polpharma.pl/fundacja/program-stypendialny/ 
 

 

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