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Nauka 
 

Kolejne nabory wniosków w NCN 
Narodowe Centrum Nauki oczekuje do 15 grudnia br. na kolejne aplikacje w ramach programów 
Opus 14, Preludium 14 oraz pierwszej edycji programu Daina na polsko-litewskie projekty badaw-
cze. 
Zasady dwóch pierwszych inicjatyw są już dobrze znane naszym pracownikom naukowym. Warto 
jednak przeanalizować szanse w programie Daina, którego szczegóły znajdują się pod tym linkiem. 
 
Uwaga! 
Wszystkie osoby, które chciałyby przedstawić tematykę składanej aplikacji ocenie wewnętrznych 
recenzentów UMP proszone są o przesłanie na adres p. Władysława Miłosza z Działu Nauki i Inno-
wacji (wmilosz@ump.edu.pl) przygotowanej wg standardów NCN "Skróconej wersji projektu" naj-
później na 3 tygodnie przed terminem składania wniosku. Warto zauważyć, że aż 1/3 zakończonych 
sukcesem wniosków składanych przez pracowników UMP w poprzednich edycjach konkursów NCN 
była ewaluowana przez naszych wewnętrznych recenzentów. 
 

 

Projekty aplikacyjne 
Narodowe Centrum Badań i Rozwoju ogłosiło natomiast nowy konkurs na projekty aplikacyjne.  
Projekty aplikacyjne to przedsięwzięcia polegające na prowadzeniu prac B+R (badania przemysłowe 
i/lub prace rozwojowe, które mogą być uzupełnione o prace przedwdrożeniowe), realizowane przez 
konsorcja z udziałem przedsiębiorców i jednostek naukowych, w których liderem jest jednostka 
naukowa lub przedsiębiorstwo.  
Wnioskodawcy mogą aplikować o środki do 18 grudnia br.  
Podobnie jak w 2016 r. budżet konkursu wynosi 200 mln zł. 
 

 

Warto o tym wiedzieć 
Polski Instytut Evidence Based Medicine (PIEBM), pragnąc wspomóc praktykujących lekarzy w po-
głębianiu aktualnej wiedzy, wyszukuje i przedstawia w formie krótkich strukturalnych opracowań 
klinicznie istotne badania oryginalne, spełniające odpowiednie kryteria wiarygodności (metodolo-
giczne).  
Opracowania te pochodzą z systematycznie przeglądanych renomowanych czasopism medycznych 
posiadających IF oraz Cochrane Library. Niewątpliwą zaletą witryny jest przedstawienie ww. opra-
cowań w j. polskim :) 
Co więcej, PIEBM pozwala zwiększyć kompetencje młodych pracowników naukowych w obszarze 
krytycznej analizy i interpretacji wyników badań klinicznych.  
Bezpośredni link do strony dostępny tutaj. 
 

https://www.ncn.gov.pl/ogloszenia/konkursy/daina1
wmilosz@ump.edu.pl
http://ebm.org.pl/show.php?aid=15730
http://ebm.org.pl/show.php?aid=15258&_tc=0F869A3E78477464DCDF65388A9F62FB


Stypendia i nagrody 
 

Kolejna edycja konkursu na prace doktorskie 
Zapraszamy do zgłaszania prac w XX już edycji konkursu organizowanego przez StatSoft Polska na 
najlepszą pracę doktorską i magisterską. Do konkursu kwalifikują się prace doktorskie, magisterskie 
i licencjackie, w których wykorzystano program Statistica, niezależnie od dziedziny i uczelni na której 
praca powstała. Patronat nad konkursem sprawuje Polskie Towarzystwo Statystyczne, a w skład 
Komisji Konkursowej wchodzą profesorowie czołowych polskich uczelni, którzy są cenionymi specja-
listami w zakresie zastosowań analizy danych w badaniach naukowych.  
Na uczestników konkursu czekają wartościowe nagrody. Oprócz prestiżu związanego z wygraniem 
cenionego w środowisku konkursu i możliwości wystąpienia na konferencji StatSoft, laureaci otrzy-
mują nagrody pieniężne.  
Prace do obecnej edycji konkursu można zgłaszać do dnia 10 listopada 2017 r. Szczegółowe informa-
cje i regulamin konkursu znajdują się na stronie internetowej.  
 

 

Stypendia doktorskie dla pracowników UMP 
 Stypendia te są kierowane do pracowników UMP zatrudnionych w Uczelni nieprzerwanie od 12 
miesięcy, którzy  przygotowują rozprawę doktorską. Warunkiem przyznania stypendium (na okres 
12 miesięcy) jest otwarty przewód doktorski. Termin składania wniosków do Działu Nauki, Innowacji 
i Zarządzania Projektami upływa z dniem 30 listopada 2016r.  
Szczegółowe informacje oraz kryteria oceny wniosków znajdują się w regulaminie na Wisus P w czę-
ści nauka - stypendia  
 

 

Grupy dyskusyjne 
 

A teraz coś z zupełnie innej beczki! 
Aby ułatwić komunikację wewnętrzną pomiędzy pracownikami naszej Uczelni, Dział Promocji i Karier 
przygotował dla Państwa dwie grupy dyskusyjne w ramach naszego programu pocztowego. Chcieli-
byśmy, aby służyły one współpracy i wymianie doświadczeń nie tylko na polu działalności zawodo-
wej ale i prywatnej. 
Pierwsza z ww. grup to "Badania naukowe". Brzmi groźnie, ale być może przyczyni się ona do od-
dolnego nawiązywania współpracy naukowej, bardziej efektywnego wykorzystywania sprzętu i od-
czynników.  
Grupa druga to "Rodzice z dziećmi". Utworzyliśmy ją dla osób zainteresowanych wymianą doświad-
czeń w zakresie szkół do jakich chodzą nasze pociechy, wykorzystaniem podręczników, czy też dzie-
leniem się rzeczami, zabawkami, z których nasze dzieci już wyrosły :) 
Liczymy na to, że narzędzie to usprawni, ułatwi i przyspieszy komunikację pomiędzy pracownikami 
Uczelni, a także, dzięki Państwa zaangażowaniu, przyczyni się do tworzenia kolejnych grup. 
Zachęcam do zapoznania się z instrukcją zapisu do grup dyskusyjnych, a wszystkich, którzy życzyliby 
sobie utworzenia grup dyskusyjnych o innej tematyce, proszę o kontakt z p. Dominiką Bazan z Działu 
Promocji i Karier UMP – promocja@ump.edu.pl 
 
Pomoc techniczna : mgr Tomasz Więckowski t.wieckowski@ump.edu.pl 
 

 

https://www.statsoft.pl/Rozwiazania/Oferta-akademicka/Konkurs/?ss_log=true&ss_type=m&ss_u=171706&ss_m=20170922
mailto:promocja@ump.edu.pl
mailto:t.wieckowski@ump.edu.pl

