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Nauka 
 

Kolejne konkursy NCN 
Narodowe Centrum Nauki otworzyło nabór do piątej edycji konkursu ETIUDA oraz pierwszej edycji 
konkursów SONATINA oraz UWERTURA. Naukowcy będą mogli ubiegać się o środki na staże w 
jednostkach zagranicznych, w tym także w zespołach realizujących granty Europejskiej Rady ds. 
Badań Naukowych (ERC). Centrum ogłosiło też konkurs MINIATURA na pojedyncze działanie 
naukowe, do którego nabór rozpocznie się w kwietniu 2017 roku. 
 
W skrócie, konkurs ETIUDA to możliwości uzyskania stypendium doktorskiego (w kwocie do 4,5 tys. 
zł. miesięcznie), konkurs UWERTURA umożliwia odbycie stażu w zespole naukowym realizującym 
grant ERC natomiast SONATINA jest nowym wcieleniem programu Iuventus Plus, daje zatem 
możliwość zrealizowania projektu badawczego przez osobę posiadającą stopień naukowy doktora 
uzyskany w okresie do 3 lat przed rokiem wystąpienia z wnioskiem. 
 
Nabór wniosków w ww. trzech konkursach (za pośrednictwem systemu osf) trwa do 15 marca 2017.  
Więcej o wspomnianych konkursach można znaleźć tutaj https://www.ncn.gov.pl/ 
 

 

Granty ERC 
Rada Naukowa Europejskiej Rady ds. Badań Naukowych (ERC) ogłosiła kolejny nabór projektów w 
programie ERC Consolidator Grants.  Program ten powstał w celu wspierania młodych naukowców, 
posiadających od 7 do 12 lat doświadczenia w pracy naukowej po uzyskaniu stopnia naukowego 
doktora.  
ERC Consolidator Grants są adresowane do osób, które zamierzają założyć swój pierwszy zespół 
badawczy; w swoim kształcie przypominają program Sonata, którym administruje Narodowe 
Centrum Nauki. ERC Consolidator Grants różnią się jednak od Sonaty budżetem. Naukowcy mogą 
aplikować o 2 mln euro na okres do 5 lat. Warunkiem uzyskania finansowania jest przedstawienie 
oryginalnego międzydziedzinowego projektu badawczego, w istotny sposób poszerzającego 
naukowe horyzonty, przez osobę o znacznym dorobku naukowym. 
 Zachęcamy naszych badaczy do zapoznania się z informacjami o programie na stronach ERC 
(https://erc.europa.eu/funding-and-grants/funding-schemes/consolidator-grants). 
Wsparcia merytorycznego w zakresie przygotowania dokumentacji aplikacyjnej udziela Pani mgr 
Bożena Raducha - kierownik Działu Współpracy Międzynarodowej i Integracji Europejskiej UMP 
(braducha@ump.edu.pl). 
 

 

 

 

https://www.ncn.gov.pl/
https://erc.europa.eu/funding-and-grants/funding-schemes/consolidator-grants
file:///C:/Users/p/Desktop/Nauka/braducha@ump.edu.pl


Stypendia i nagrody 
 

Three Minute Thesis (3MT) 
to ogólnoświatowy konkurs z zakresu komunikacji naukowej stworzony przez University of 
Queensland w Australii. W ramach konkursu doktoranci mają trzy minuty, aby wygłosić ciekawą 
prezentację na temat prowadzonej pracy naukowej i jej znaczenia dla społeczeństwa.  
3MT nie ma na celu trywializacji badań naukowych lub ich nadmiernego uproszczenia, ale stawia 
doktorantom wyzwanie, aby przedstawić swoje idee oraz odkrycia naukowe w sposób zwięzły i 
zrozumiały dla szerokiego, zróżnicowanego grona odbiorców.  
Pierwsza poznańska edycja konkursu "Three Minute Thesis" zaplanowana została od 1 do 3 marca 
2017 r.  
 
Ważna informacja: Zapisy (poprzez stronę www.threeminutethesis.pl) trwają od 9 - 29 stycznia 
2017 r., a o udziale w eliminacjach decyduje kolejność zgłoszeń!  
Finaliści konkursu mogą wygrać nawet 2000 zł. 
  

 

Konkurs o nagrodę PAN 
Informujemy, że Oddział PAN w Poznaniu ogłosił V edycję konkursu na najlepszą oryginalną pracę 
twórczą opublikowaną w 2016 r., której wiodącym autorem jest doktorant (wiek do 30 lat) z 
Wielkopolski lub Ziemi Lubuskiej. Konkurs ten jest prowadzony w pięciu obszarach działania 
Akademii, tożsamych z nazwami wydziałów PAN: 
- nauk humanistycznych i społecznych, 
- nauk biologicznych i rolniczych, 
- nauk ścisłych i nauk o Ziemi, 
- nauk technicznych, 
- nauk medycznych. 
 
Pięcioosobowe komisje oceniające, dla ww. obszarów, nominują do nagrody po jednej pracy 
naukowej. Laureaci uzyskają nagrody pieniężne oraz dyplomy przyznane przez Prezydium Oddziału 
PAN w Poznaniu i zatwierdzone przez Prezesa PAN, Prof. Jerzego Duszyńskiego. Laureaci zostaną 
także zaproszeni do wygłoszenia krótkich komunikatów na temat nagrodzonej pracy na 
Zgromadzeniu Ogólnym Oddziału PAN w Poznaniu w dniu 31 maja 2017 r. 
 
Wnioski mogą być zgłaszane do biura Oddziału PAN w Poznaniu drogą elektroniczną (na 
adres kamila.sobkowska@pan.pl) w terminie od 1 stycznia do 15 marca 2017 r. Szczegółowe 
informacje na temat konkursu (regulamin oraz formularz zgłoszeniowy) znajdują się na stronie 
Oddziału (http://www.pan.poznan.pl/ ). 
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Parametryzacja 2013-2016 
 

Ankieta parametryczna 
Przypominamy o obowiązku wypełnienia ankiety parametrycznej przez wszystkich pracowników 
naukowych, naukowo-dydaktycznych, naukowo-technicznych oraz inżynieryjno-technicznych, którzy 
w latach 2013-2016 złożyli oświadczenie o zaliczeniu ich do liczby "n" pracowników realizujących na 
naszym Uniwersytecie prace badawcze. 
Ankieta dostępna jest w Wisus P → Systemy → Ankieta Naukowa. 
 
Ankietę merytorycznie wspomagają właściwi Prodziekani ds. Nauki. 
Termin wypełnienia ankiety za lata 2013-2015 upływa z dniem 15 stycznia 2017.  
Rok 2016 będziemy sprawozdawać między 16 stycznia a 15 lutego 2017. 
 

 

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

 


