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280 mln zł na badania podstawowe od NCN 
Jeszcze tylko przez tydzień przyjmujemy w Dziale Nauki, Innowacji i Zarządzania Projektami 
skrócone opisy projektów badawczych, które poddajemy ocenie u naszych wewnętrznych 
recenzentów. Prosimy pamiętać, że recenzje ww. projektów odbywają się anonimowo. Osoba 
składająca wniosek nie wie, kto oceniał projekt, podobnie recenzent ocenia tylko treść projektu (nie 
ma wglądu w dane osobowe autora). 
Skrócony opis projektu - przygotowany wg formatu NCN (nie przekraczający 5 stron A4) wraz z 
proponowanym tytułem projektu prosimy przesyłać na adres karolinamichalak@ump.edu.pl. 
 

 

340 mln zł na rozwój innowacji w regionach od NCBR 
Narodowe Centrum Badań i Rozwoju ogłosiło drugi konkurs dla Regionalnych Agend Naukowo-
Badawczych (RANB). Jego celem jest wsparcie najlepszych projektów, które obejmują badania 
przemysłowe i eksperymentalne prace rozwojowe albo eksperymentalne prace rozwojowe, 
wpisujące się w zakres regionalnych agend naukowo-badawczych.  
W oparciu o zgłoszenia z 16 województw wskazanych zostało 5 głównych obszarów badawczych: 

 zdrowe społeczeństwo, 
 biogospodarka rolno-spożywcza, leśno-drzewna i środowiskowa, 
 zrównoważona energetyka, transport i budownictwo, 
 innowacyjne technologie dla środowiska, 
 innowacyjne technologie i procesy przemysłowe. 

 
Wnioski przygotowywane w ramach naszej Uczelni wpisują się w obszar tematyczny "zdrowe 
społeczeństwo" 
Nabór wniosków trwa od 12 czerwca do 12 września 2017 r. 
Więcej o programie tutaj. 
  

 

Nabór ekspertów w Programie Operacyjnym Inteligentny Rozwój 
Narodowe Centrum Badań i Rozwoju zaprasza do składania wniosków o umieszczenie w wykazie 
kandydatów na ekspertów Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020 (PO IR). 
Nabór kandydatów na ekspertów prowadzony jest w okresie od 28 kwietnia do 29 maja 2017 r., do 
godz. 16:30.  
Więcej o naborze tutaj. 
 

 

 

karolinamichalak@ump.edu.pl
http://www.ncbr.gov.pl/aktualnosci/art,5155,ncbr-wspiera-innowacje-w-regionach.html
http://www.ncbr.gov.pl/fundusze-europejskie/poir/aktualnosci/art,5159,ogloszenie-o-naborze-kandydatow-na-ekspertow-programu-operacyjnego-inteligentny-rozwoj-2014-2020.html


 

Znajdź swoją Mentorkę 
Kobiecy Mentoring rozwojowy to niezwykła szansa skierowana do wszystkich zatrudnionych na 
naszym Uniwersytecie Pań, które planują rozwijać karierę w uczelni, chcą stworzyć własny start-up 
lub w inny sposób podbić świat technologii i nauki.  
52 niezwykłe kobiety - prawdziwe Mistrzynie w obszarze technologii, innowacji, nauki - zdecydowały 
się zostać Mentorkami w programie "Lean in STEM".  
Na stronie http://leaninstem.pl/program-mentoringowy można zapoznać się z sylwetkami ww. 
Mentorek, wybrać jedną z nich i wysłać swoją aplikację. Mentorki osobiście wybiorą spośród 
pracowników naszej uczelni osoby, których mentorowania się podejmą. Będzie to polegało na 
możliwości osobistych spotkań i konsultowania swojej przyszłej kariery, wymianie doświadczeń i 
wspólnego poszukiwania dróg w zakresie rozwoju potencjału.  
 
Projekt realizowana jest przez Fundację Edukacyjną Perspektywy przy współpracy z Ambasadą USA.  
 

 

Interdyscyplinarne warsztaty komunikacji naukowej 
Regionalny Punkt Kontaktowy Programów Ramowych UE w Poznaniu zaprasza w dniu 5 czerwca 
2017 r. (poniedziałek) w godz. 8.45 - 17.00 na Interdyscyplinarne warsztaty komunikacji naukowej. 
Spotkanie odbędzie się w Poznańskim Parku Naukowo-Technologicznym (Budynek H, sala 1.54  
ul. Rubież 46 H, 61-612,Poznań) 
 
Warsztaty przeznaczone są dla doświadczonych naukowców co najmniej ze stopniem naukowym 
doktora. W czasie spotkania główny nacisk będzie położony na podstawową wiedzę i umiejętności 
konieczne do efektywnego dialogu interdyscyplinarnego.  
 
W szczególności, uczestnicy mogą nauczyć się:  
-przekazywania konceptów naukowych w sposób jasny i prosty,  
-stosowania tych zasad do podania o grant,  
-myślenia w sposób nielinearny,  
-poszerzania horyzontów naukowych poza granice jednej dyscypliny.  
 
Rejestracja: do 24 maja 2017 r. pod adresem: http://rpk.ppnt.poznan.pl, w dziale Szkolenia.  
Decyduje kolejność zgłoszeń. Osoba do kontaktu Agata Bartoszewska ab@ppnt.poznan.pl  
Uczestnictwo w szkoleniu jest bezpłatne.  
 

 

Kolejne programy Fundacji na rzecz Nauki Polskiej 
Fundacja na rzecz Nauki Polskiej ogłosiła kolejny nabór w programie TEAM przeznaczonym na 
finansowanie zespołów badawczych prowadzonych przez wybitnych uczonych.  
Wnioskodawcą w konkursie może zostać naukowiec (niezależnie od narodowości) posiadający co 
najmniej stopień naukowy doktora oraz doświadczenie naukowe poparte osiągnięciami o 
międzynarodowym zasięgu, który zamierza zatrudnić w swoim zespole młodych uczonych: 
studentów, doktorantów lub młodych doktorów. 
 
Termin składania aplikacji upływa z dniem 20 czerwca 2017 r.  
Więcej o programie tutaj. 
 

 

http://leaninstem.pl/program-mentoringowy
http://rpk.ppnt.poznan.pl/
http://rpk.ppnt.poznan.pl/site/szkolenia-naszeszkolenia.php
ab@ppnt.poznan.pl%20
http://www.fnp.org.pl/oferta/team-2/
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