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Nauka 
 

Wykładowcy - pilnie poszukiwani! 
Sto pięćdziesiąt złotych za 45 minut wykładu. Zwrot kosztów 
dojazdu do 4000 zł., wypłacenie diety i sfinansowanie nocle-
gów w Poznaniu (do 200 zł za dobę). 
To wszystko czeka na wykładowców z zagranicy, którzy chcieliby prowadzić w naszej Uczelni zaję-
cia ze studentami z obszaru szeroko pojętego starzenia się, onkologii, nowych technologii infor-
matycznych w medycynie, czy też współpracy z przemysłem. 
UMP gwarantuje możliwość przeprowadzenia 60 godzin wykładów rocznie oraz związania się 
 z uczelnią na okres nawet 3 lat. 
Wszystkich pracowników UMP, którzy znają osoby z zagranicznych jednostek (również nauko-
wych), które chciałyby w ten sposób nawiązać z nami współpracę (nie jest ważny posiadany sto-
pień naukowy, czy też forma zatrudnienia w macierzystej jednostce) są proszone o kontakt 
z p. Natalią Kuźniak z Działu Badań Naukowych (nkuzniak@ump.edu.pl). 
 

 
Dokładnie taką samą wysokość wynagrodzeń (oczywiście bez kosztów diet, 
noclegów i dojazdów do miejsca pracy) możemy zaoferować naszym pracownikom, 
którzy chieliby prowadzić warsztaty dla studentów kierunku lekarskiego 
 i farmaceutycznego z zakresu mozliwości i sposobów prowadzenia badań 

naukowych i prac B+R, a także podnoszących umiejętności studentów w obszarze korzystania 
 z informatycznych baz danych. Grupy studenckie - maksymalnie 12-osobowe.   
Podobnie jak w poprzednim przypadku, osoby zainteresowane prowadzeniam takich zajęć są 
proszone o kontakt z p. Natalią Kuźniak z Działu Badań Naukowych (nkuzniak@ump.edu.pl). 
 

 

Nowy konkurs NCN 
Narodowe Centrum Nauki ogłosiło nowy konkurs ALPHORN na polsko-szwajcarskie 
projekty badawcze, organizowany we współpracy ze Swiss National Science Founda-
tion (SNSF). Na finansowanie badań przeznaczono 7 mln zł. 
ALPHORN to dwustronny konkurs międzynarodowy skierowany do polskich zespołów badaw-
czych, które wspólnie z partnerskim zespołem szwajcarskim wystąpią z wnioskiem o sfinansowa-
nie projektu. Kierownik polskiego zespołu badawczego musi posiadać co najmniej stopień nau-
kowy doktora, a pozyskane w ramach konkursu środki można przeznaczyć na wynagrodzenie dla 
zespołu badawczego, stypendia dla studentów i doktorantów. Projekt badawczy może trwać od 
24 do 36 miesięcy.  
Termin zgłaszania wniosków upływa z dniem 1 października 2019 roku. 
Więcej o programie tutaj. 
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Ostatnia szansa na ERC Starting Grant 
To naprawdę nic innego jak zwyczajny projekt OPUS finansowany w ramach NCN. Podobna aplika-
cja, podobne pytania, na które należy odpowiedzieć. Z jedną różnicą - ERC Starting Grant 2020 
będzie ostatnim tego rodzaju konkursem w programie Horyzont 2020. 
Budżet konkursu wynosi aż 3 mld zł a wnioski można składać do 16 października 2019 r.  
O ERC Starting Grants aplikować mogą osoby, które są do 7 lat po uzyskaniu stopnia doktora                  
i mają pomysł na przełomowe i pionierskie badania, które będą poszerzać granice dotychczasowej 
wiedzy. Władze UMP szczególnie mocno zachęcają młodych 
naukowców UMP do podjęcia takiego wyzwania. Możemy 
pomóc w profesjonalnym przetłumaczeniu aplikacji, możemy 
również skorzystać z pomocy brukselskich biur konsultingo-
wych  specjalizujących się w przygotowywaniu dokumentacji 
do grantów ERC. 
Czekamy tylko na pomysł! 
Poradnik dla wnioskodawców znajdą Państwo pod tym linkiem.  Krótkie wprowadzenie do gran-
tów ERC znajduje się również na kanale YouTube: nagranie z Dnia z Horyzontem 2020. 
Naukowcy planujący aplikować o Starting Grant mogą w każdej chwili skorzystać również z bez-
płatnych konsultacji w poznańskim RPK.  
 

 
Komisja Europejska otworzyła również kolejny konkurs na ERC Synergy Grant 2020. 
Budżet konkursu wynosi 350 mln €, a wnioski można składać do 5 listopada 2019 r. 
O ERC Synergy Grants aplikować mogą zespoły liczące od 2 do 4 głównych badaczy (Principal 
Inverstigator – PI), którzy chcą realizować interdyscyplinarny projekt badawczy, który będzie prze-
łomowy w swoich założeniach i znacząco wpłynie na rozwój nauki. 
Więcej informacji o grantach Synergy znajdą Państwo na stronie internetowej ERC. 
 

 

MSCA IF 
Do 11 września 2019 r. trwa nabór wniosków w ramach kon-
kursu Individual Fellowships, który organizowany jest w ra-
mach Akcji Marii Skłodowskiej-Curie. Celem konkursu jest 
umożliwienie indywidualnym naukowcom zdobywania nowej 
wiedzy i pracy nad projektami w dowolnym miejscu Europy                
i świata w wybranej jednostce. 

W tym roku można aplikować w dwóch rodzajach grantów: 
 

1. European Fellowships - prowadzenie przez indywidualnego naukowca badań przez okres 
od 12 do 24 miesięcy. Badania prowadzone są w placówce naukowej lub przedsiębiorstwie 
z innego kraju europejskiego niż pochodzi naukowiec. 

2. Global Fellowships - w ramach grantu doświadczeni naukowcy mogą prowadzić badania 
w tzw. krajach trzecich (każde państwo niebędące członkiem i nie stowarzyszone z UE). 
Pobyt zagraniczny może trwać od 12 do 24 miesięcy. W ramach grantu istnieje także obo-
wiązkowa faza powrotna do Europy, która musi trwać 12 miesięcy.  

Dla potencjalnych osób zainteresowanych skorzystaniem z możliwości takiego stypendium Krajo-
wy Punkt Kontaktowy udostępnił stosowny przewodnik. 
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Nagrody i stypendia 
 

Polsko-Francuska Nagroda Naukowa 
Fundacja na rzecz Nauki Polskiej i Ministerstwo Szkolnictwa Wyższego, Badań Naukowych i Inno-
wacji (MESRI) we Francji, we współpracy z Francuską Akademią Nauk, zapraszają do nadsyłania 
zgłoszeń do pierwszego konkursu o Polsko -Francuską Nagrodę Naukową im. Marii Skłodowskiej          
i Pierre’a Curie.  
Celem nagrody jest podkreślenie znaczenia polsko-francuskiej współpracy naukowej. 
Nagroda zostanie przyznana parze współpracujących ze sobą naukowców z Polski i Francji w do-
wód uznania ich wspólnych osiągnięć badawczych, które przyczyniły się do zacieśnienia współpra-
cy naukowej między obu krajami. 
Laureaci otrzymają po 15 tys. euro, w tym 5 tys. euro jako nagrodę indywidualną i 10 tys. euro 
w postaci subsydium na kontynuowanie współpracy naukowej. 
Zgłoszenia przyjmowane są w trybie nominacji i autonominacji. Parę kandydatów może nomino-
wać każdy czynny przedstawiciel polskiego i francuskiego środowiska naukowego. Nominacje mo-
gą dotyczyć badaczy reprezentujących wszystkie grupy i dziedziny nauk. 
Zgłoszenia można nadsyłać do 30 września 2019 r.  
Każda nominacja musi wskazywać dwóch naukowców dowolnej narodowości (jednego pracujące-
go w Polsce i jednego we Francji) przynajmniej ze stopniem naukowym doktora, którzy mogą po-
szczycić się wspólnym osiągnięciem naukowym. 
Nominacje należy składać w języku angielskim w formie elektronicznej za pośrednictwem strony.  
Szczegółowe informacje o konkursie dostępne są także bezpośrednio u Kierownika Zespołu  
ds. Nagród i Stypendiów FNP, Justyny Motrenko (justyna.motrenko@fnp.org.pl). 

 

 

Stypendium Naukowe Humboldta 
Fundacja na rzecz Nauki Polskiej uruchomiła 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. 
Zgłoszenia będą przyjmowane do 30 września 2019 r.  
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. Wyso-
kość Stypendium wynosi obecnie równowartość 4 000 € miesięcznie. Więcej o programie tutaj. 
 

 

Co nowego na stronach EURAXESS? 
Zespół EURAXESS opublikował najnowsze zestawienie ofert grantów i stypendiów zagranicznych 
dla naukowców na różnych etapach kariery. Oferty pochodzą z różnych źródeł: krajowych, euro-
pejskich (Horyzont 2020) i zagranicznych. Zestawienie dostępne jest tutaj. 
 

 

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

 

https://www.fnp.org.pl/oferta/polsko-francuska-nagroda-naukowa-im-marii-sklodowskiej-i-pierrea-curie/
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