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Co dla naszej społeczności akademickiej zmieniły Tarcze Antykryzysowe?  
Wszyscy słyszeliśmy o Tarczach Antykryzysowych. Ale czy zawarte w nich zapisy mają przełożenie na naszą 
codzienną pracę w UMP? Okazuje się, że tak. Poniżej wykaz najważniejszych zmian. 

1. Wszystkie przewody doktorskie, które zostały wszczęte przed 30 kwietnia 2019 r. będą musiały się 
zakończyć do dnia 31 grudnia 2022 r., a zatem o rok później, niż wskazywały na to pierwotne regu-
lacje obecne w Konstytucji dla Nauki. 

2. Jeżeli zamierzamy wszcząć przewód doktorski przed 31 grudnia 2021 r., to w osiągnięciu nauko-
wym, będącym podstawą nadania stopnia, możemy wykazywać wszystkie prace, które powstały w 
okresie naszej aktywności naukowej.  
Jeżeli natomiast przewód doktorski zostanie wszczęty po 1 stycznia 2022 r., wówczas w dorobku     
i osiągnięciu naukowym będzie można wykazywać wyłącznie te publikacje, które powstały po          
1 stycznia 2019 r.  

3. Całkowicie zniesiono wyżej wymienioną zależność czasową w postępowaniach habilitacyjnych. 
Obecnie, niezależnie od tego kiedy zamierzamy wszczynać postępowanie, w osiągnięciu i dorobku 
naukowym możemy wskazywać wszystkie nasze publikacje, które powstały w okresie naszej aktyw-
ności naukowej. 

4. Ewaluacja dyscyplin naukowych w naszej Uczelni (nauk medycznych, nauk o zdrowiu i nauk farma-
ceutycznych) nastąpi w 2022 r. i obejmie 5 lat (okres od 1 stycznia 2017 r. do 31 grudnia 2021 r.). 
Nie zmieniła się natomiast liczba slotów, w ramach których możemy zgłaszać nasze osiągnięcia na-
ukowe. Dla osoby zatrudnionej w ww. okresie w sposób nieprzerwany na pełnym etacie wynosi ona 
cztery. 

Przypominamy również, że z dniem 1 lipca br. obowiązywać zaczęły uchwały Senatu UMP nr 202/2019          
i 203/2019 określające minimalne wymogi osiągnięcia naukowego w postępowaniach o nadanie stopnia 
naukowego doktora i doktora habilitowanego (pełne treści uchwał dostępne są w Biuletynie Informacji 
Publicznej - BIP, na głównej stronie internetowej Uczelni). 
Z dniem 1 września br. procedowanie przewodów doktorskich zostało przeniesione do Kolegiów Nauk. 
Szczegółowe zasady tych postępowań zostaną określone w uchwałach Senatu podjętych na najbliższych 
posiedzeniach tego organu. 
 

 

Czy warto publikować nasze prace w tzw. Special Issues? 
Jak najbardziej - tak.  
Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Nauki z dnia 22 lutego 2019 r., artykułem naukowym jest każdy "re-
cenzowany artykuł opublikowany w czasopiśmie naukowym albo w recenzowanych materiałach z między-
narodowej konferencji naukowej przedstawiający określone zagadnienie naukowe w sposób oryginalny        
i twórczy, problemowy albo przekrojowy, a także opatrzony przypisami, bibliografią lub innym właściwym 
dla danej dyscypliny naukowej aparatem naukowym". 
Artykułem naukowym nie jest natomiast edytorial, abstrakt, rozszerzony abstrakt, list, errata i nota redak-
cyjna. Zauważmy, że rozporządzenie nic nie mówi o "zeszytach specjalnych". Zatem punkty uzyskane          
w takich zeszytach są tak samo wartościowe i w pełni uznawalne. 
 



 

Nie zapominajmy o wrześniowej edycji konkursów NCN 
Edycja ta umożliwia złożenie projektów badawczych w konkursach Maestro 12, Sonata Bis 10 oraz Daina 2, 
a zatem jest kierowana odpowiednio dla doświadczonych badaczy, naukowców zamierzających utworzyć 
zespoły badawcze oraz osób planujących realizację projektów we współpracy z jednostkami z Litwy. 
Łączny budżet ww. konkursów to 180 mln, a nabór wniosków trwa tylko do 15 września br. 
 
Szczególną uwagę należy zwrócić na konkurs Sonata Bis. Jego kierownikiem może być osoba, która uzyska-
ła stopień naukowy doktora w okresie od 5 do 12 lat przed rokiem z wystąpieniem z wnioskiem. Planowa-
ny projekt badawczy musi mieć na celu powołanie nowego zespołu badawczego, prowadzącego badania 
naukowe o charakterze podstawowym. W konkursie tym można otrzymać środki na wynagrodzenia dla 
członków nowego zespołu, w tym również stypendia dla studentów lub doktorantów, zakup lub wytwo-
rzenie aparatury naukowo-badawczej, a także pokryć inne koszty związane z wydatkami niezbędnymi do 
realizacji projektu badawczego. 
Więcej informacji - tutaj. 
 
Warto również pamiętać o tym, że przed wysłaniem aplikacji w systemie OSF każdy pracownik UMP może 
skorzystać z bezpłatnych wewnętrznych recenzji. W tym celu wystarczy jedynie przesłać "skrócony opis 
projektu" na adres karolinamichalak@ump.edu.pl w terminie do 12 września br. 
 

 

Ale to nie wszystko 
Narodowe Centrum Nauki ogłosiło kolejną edycję konkursu Miniatura, w którym badacze mogą otrzymać 
finansowe wsparcie pojedynczych działań naukowych służących przygotowaniu przyszłego projektu ba-
dawczego. Łącznie do zdobycia jest 15 mln zł. 
W konkursie mogą wziąć udział osoby posiadające stopień naukowy doktora, uzyskany nie wcześniej niż 
12 lat przed rokiem wystąpienia z wnioskiem, i są zatrudnione przez jednostkę występującą w roli wnio-
skodawcy na podstawie umowy o pracę. Czas realizacji działań naukowych nie może przekraczać 12 mie-
sięcy, a wysokość wnioskowanego finansowania musi mieścić się w przedziale od 5 do 50 tys. zł.  
Konkurs realizowany jest w trybie ciągłym, a wnioski będą przyjmowane tylko do 30 września 2020 r.  
 

 

Nagrody i stypendia 
 

Stypendia DAAD i Humboldta - czyli oni do nas 
Jak co roku, Niemiecka Centrala Wymiany Akademickiej (DAAD) zaprasza doktorantów, pracowników na-
ukowych oraz jednostki badawcze z całego świata do udziału w kolejnej edycji programu RISE worldwide 
(Research Internships in Science and Engineering). 
W ramach programu RISE jednostki badawcze, a także indywidualni pracownicy naukowi i doktoranci mo-
gą ubiegać się o przyjęcie na praktyki studentów niemieckich uczelni. 
Oferty praktyk na miesiące letnie 2021 można składać online od 1 września do 15 października 2020 r. 
Szczegółowe informacje dostępne tutaj.  
 
Natomiast Fundacja na rzecz Nauki Polskiej prowadzi dwudziesty czwarty konkurs o Polskie Honorowe 
Stypendium Naukowe im. Aleksandra von Humboldta, w ramach którego wybitni uczeni niemieccy – 
zaproszeni przez badaczy z Polski - mogą przyjechać do naszego kraju na kilkumiesięczne pobyty naukowe. 
Do 30 września 2020 r. kandydatów do stypendium zgłaszać mogą polscy naukowcy. Stypendium może 
być przyznane niemieckiemu uczonemu na okres od 3 do 6 miesięcy na pobyt w ośrodku naukowym         
w Polsce i może być wykorzystane w ciągu 3 lat od jego przyznania. Wysokość stypendium wynosi obecnie 
równowartość 4 000 € miesięcznie. Szczegółowe informacje dostępne tutaj. 
 

https://www.gov.pl/web/nauka/maestro-12-sonata-bis-10-i-daina-2--narodowe-centrum-nauki-oglasza-czerwcowa-edycje-konkursow
file:///C:/Users/wykładowca/AppData/Local/Temp/karolinamichalak@ump.edu.pl
http://www.daad.de/rise-worldwide
https://www.fnp.org.pl/oferta/humboldt/


 

Fundacja Kościuszkowska - czyli my do nich 
Fundacja Kościuszkowska, w ramach Exchange Program to the US, rozpoczęła nabór wniosków o granty 
naukowe na prowadzenie projektów badawczych i rozwojowych w amerykańskich ośrodkach naukowych 
w roku akademickim 2021/2022. 
Stypendium przyznawane jest we wszystkich dyscyplinach naukowych w trzech kategoriach 

1. Kosciuszko Foundation Fellowship przeznaczone jest dla osób posiadających co najmniej stopień 
naukowy doktora i które są pracownikami naukowymi w polskiej uczelni wyższej lub innej jednost-
ce naukowo-badawczej. 

2. Kosciuszko Foundation Grants to stypendia dla osób rozpoczynających karierę naukową, nieposia-
dających stopnia naukowego doktora, studentów studiów doktoranckich w polskich uczelniach       
i instytucjach naukowych. 

3. Kosciuszko Foundation Teaching Fellowship, przyznawana jest polskim wykładowcom, mającym 
zamiar prowadzić zajęcia na temat historii, kultury i literatury polskiej. 

Wnioski można składać do 15 listopada 2020 r. Rozmowy kwalifikacyjne z wybranymi kandydatami odbę-
dą się w lutym 2021 roku, a decyzje zostaną ogłoszone w marcu 2021. 
Szczegółowe informacje są dostępne na stronie Fundacji.  
  

 

Kontakt 
 

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

 

https://thekf.org/kf/scholarships/exchange-us/

