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Nauka 
 

Ustawa 2.0 - jak prowadzić badania naukowe od 1 października? 
Już za kilka dni, od 1 października 2018 r., zaczynają obowiązywać przepisy Konstytucji dla Nauki, 
określanej również mianem Ustawy 2.0. 
O tym jak prowadzić badania naukowe w nowych realiach, jak publikować i jak składać oświadcze-
nia, powie na kolejnej otwartej konferencji dla społeczności UMP - "Nauka to takie proste", Prorek-
tor ds. Nauki i Rozwoju Uczelni - prof. Michał Nowicki.  
W czasie konferencji zaplanowano również prezentację nowych technicznych możliwości prowadze-
nia badań naukowych w UMP opartych na wykorzystaniu lasera rentgenowskiego na swobodnych 
elektronach, PCR III generacji (tzw. ddPCR o nieporównywalnie lepszej czułości w porównaniu do 
qPCR), czy też Pracowni Zwierząt Doświadczalnych. 
Część wykładowa konferencji odbędzie się 9 października 2018 r. (wtorek) w Centrum Kongresowo-
Dydaktycznym (sala 2.09 na I piętrze, początek o godz. 9.30), a część praktyczna w Uczelnianym 
Centrum Aparaturowym. 
Szczegóły w WISUS P - Aktualności. 
Serdecznie zapraszamy! 
 

 

Co nowego w NCN? 
Do wczoraj (17 września) mogliśmy składać wnioski w konkursach Sonata Bis, Harmonia i Maestro. A 
już dzisiaj można zacząć myśleć o przygotowaniu dokumentacji aplikacyjnej w ramach programów 
Opus 16, Preludium 16 oraz Sonata 14. 
Zasady przygotowania wniosków zostały udostępnione na stronach NCN, a w osf są już otwarte ge-
neratory wniosków. Nabór wniosków trwa do 17 grudnia 2018 r., a budżet wszystkich konkursów 
wynosi aż 480 mln zł. 
Przypominamy również, że w związku ze zmianami wprowadzanymi na mocy Ustawy 2.0, w doku-
mentacji aplikacyjnej nie podajemy już Wydziału, jako podstawowej jednostki, w której będą prowa-
dzone badania. W miejsce to podajemy wyłącznie Uniwersytet Medyczny im. K. Marcinkowskiego. 
 

 

TEAM-NET 
Przypominamy, że Fundacja na rzecz Nauki Polskiej przeznaczyła aż 100 mln zł w swoim nowym pro-
gramie grantowym o nazwie TEAM-NET. 
Celem programu jest przede wszystkim zachęcenie polskich jednostek naukowych i pracujących w 
nich badaczy do nawiązywania ściślejszej współpracy naukowej. Nabór wniosków do konkursu w 
programie TEAM-NET będzie prowadzony od 1 do 31 października 2018 r.  
Szczegóły dostępne tutaj. 
 

 

https://ncn.gov.pl/ogloszenia/konkursy/opus16
https://ncn.gov.pl/ogloszenia/konkursy/preludium16
https://ncn.gov.pl/ogloszenia/konkursy/sonata14
https://www.fnp.org.pl/oferta/team-net/


 

Dajmy się skusić 
 

Granty ERC - to naprawdę nie jest trudne 
Po raz kolejny zachęcamy naszych pracowników do składania wniosków w programach organizowa-
nych przez European Reseach Council (ERC). 
Szczegółowe informacje o konkursach dostępne są tutaj. 
Warto mieć na uwadze, że budżet najbliższych konkursów będzie wynosił blisko 2 mld euro. 
Zakłada się, że kwota ta pozwoli na sfinansowanie 1085 projektów. 
Szczegóły naborów wniosków w konkursach ERC w 2018 i 2019 r. zawiera tabela poniżej. 
 

 

 

 

Nagrody i stypendia 
 

Fundacja Kościuszkowska zaprasza 
Do 31 października 2018 r. trwa nabór wniosków w ramach konkursów organizowanych przez Fun-
dację Kościuszkowską. Ze środków Fundacji można uzyskać środki na stypendia i granty badawcze na 
studia, badania oraz staże dydaktyczne w uniwersytetach i innych instytucjach kształcenia wyższego 
w USA.  
We wszystkich konkursach staż może trwać od 3 do 5 miesięcy. W zależności od czasu trwania stażu, 
przyznawane są stypendia w wysokości od 9 000 $ do 30 000 $. Ze stypendium pokrywane mogą być 
koszty podróży, dodatek mieszkaniowy, ubezpieczenie zdrowotne i wypadkowe, a także, w uzasad-
nionych przypadkach, podróże krajowe.   
Więcej o programie na stronach internetowych organizatora. 
 

 

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

 

http://ec.europa.eu/research/participants/data/ref/h2020/wp/2018-2020/erc/h2020-wp19-erc_en.pdf
https://www.thekf.org/kf/scholarships/exchange-us/
https://4.bp.blogspot.com/-DPIwrh5-BAc/W5ZpZrzdPYI/AAAAAAAAFQY/GcND-Lvm2AIhhH2CTgbiMKFzBqqTBRojgCK4BGAYYCw/s1600/erc_2018_2019.png

