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Oświadczenia o zaliczeniu do liczby "N" 
Początek wakacji to tradycyjnie już okres wypełniania oświadczeń o zaliczeniu pracowników UMP 
do grupy osób prowadzących działalność naukową (tzw. liczba "N").  
W bieżącym roku generator oświadczeń udostępnimy w WISUS P dopiero w połowie lipca - w chwili 
obecnej czekamy na ostateczne zapisy w Ustawie 2.0 - Konstytucja dla Nauki, które mogą mieć 
wpływ na finalną treść oświadczenia. 
Generator oświadczeń będzie czynny do końca września. 
 

 

Sheng po raz pierwszy 
Do 17 września 2018 r. trwa nabór wniosków w ramach pierwszej edycji nowego konkursu organi-
zowanego przez NCN - Sheng 1. W ramach konkursu możliwe jest pozyskanie środków na polsko-
chińskie projekty badawcze. Finansowanie mogą uzyskać projekty z zakresu badań podstawowych 
realizowane w ramach wszystkich paneli nauk ścisłych i technicznych, a także nauk o życiu.  
Budżet polskiej części projektu badawczego nie może być mniejszy niż 250 000 zł. 
Szczegóły konkursu dostępne tutaj. 
 

 

NCN nie próżnuje 
...i już ogłosiło kolejną edycję programów Sonata Bis, Harmonia oraz Maestro. Wnioski można skła-
dać do 17 września 2018 r. Prosimy o zwrócenie szczególnej uwagi na bardzo popularny w naszym 
Uniwersytecie program Sonata Bis, w ramach którego można uzyskać finanse na powołanie no-
wego zespołu naukowego. Konkurs adresowany jest do wszystkich pracowników UMP, którzy uzy-
skali stopień naukowy doktora (również doktorów habilitowanych i profesorów) od 5 do 12 lat 
przed rokiem wystąpienia z wnioskiem (liczy się rok kalendarzowy, a nie konkretny dzień). 
Zgłaszany projekt może trwać 36, 48 lub 60 miesięcy. Całkowity budżet obecnej edycji konkursu 
Sonata Bis wynosi aż 120 mln zł.  
 

 

Środki na realizację konferencji naukowych w 2019 roku 
 ...są dostępne w ramach kolejnego konkursu Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego - Działal-

ności Upowszechniającej Naukę. Nabór wniosków (za pośrednictwem systemu osf) trwa do 31 paź-
dziernika 2018 r. W ramach programu można również uzyskać dofinansowanie na promowanie 
rozwiązań innowacyjnych wykorzystujących wyniki badań naukowych lub prac rozwojowych w ra-
mach targów, wystaw i ekspozycji w kraju lub za granicą. 

 Więcej o programie można się dowiedzieć tutaj. 
 

https://ncn.gov.pl/ogloszenia/konkursy/sheng1
https://ncn.gov.pl/ogloszenia/konkursy/sonata-bis8
https://www.granty-na-badania.com/2018/06/dziaalnosc-upowszechniajaca-nauke-2019.html#.WyvQQ1UzaM8


 

Nagrody i stypendia 
 

Stypendia Fundacji Canon 
Do 15 września 2018 r. można składać wnioski w ramach konkursu organizowanego przez Fundację 
Canon.  
Research Fellowship to program grantowy Fundacji Canon adresowany do wysoko wykwalifikowa-
nych naukowców różnych specjalizacji z Europy oraz Japonii, którzy zainteresowani są prowadze-
niem swoich badań w Japonii. 
Zgodnie z regulaminem konkursu pobyt naukowy w Japonii może trwać od trzech do dwunastu 
miesięcy. W trakcie trwania stażu stypendyści otrzymają od Fundacji Canon wsparcie finansowe w 
wysokości od 22 500 euro do 27 500 euro rocznie. 
Wnioski mogą być składane przez osoby ze stopniem zawodowym magistra lub stopniem nauko-
wym doktora. Od momentu uzyskania jednego z nich, nie może minąć więcej niż 10 lat. Realizacja 
wnioskowanego projektu może się rozpocząć najwcześniej od 1 stycznia po roku od złożenia wnio-
sku. Każdego roku Fundacja Canon przyznaje do 15 stypendiów. 
Więcej o ofercie stypendialnej tutaj. 
 

 

Stypendia Humboldta 
Do 1 października 2018 r. trwa nabór zgłoszeń w ramach konkursu na stypendium im. Aleksandra 
von Humboldta. Stypendium może być przyznane niemieckiemu uczonemu na okres od 3 do 6 
miesięcy na pobyt w ośrodku naukowym w Polsce. Miesięczna wysokość stypendium wynosi 4 000 
euro. Zgłoszeń niemieckich uczonych do konkursu mogą dokonywać tylko polscy naukowcy. Kon-
kurs organizowany jest przez Fundację na rzecz Nauki Polskiej. 
Zgodnie z regulaminem konkursu do otrzymania stypendium można zgłaszać doświadczonych nie-
mieckich uczonych ze wszystkich dziedzin nauki. Wnioskodawca zobowiązany jest zagwarantować 
nominowanemu uczonemu niemieckiemu techniczne możliwości realizacji zamierzonego pro-
gramu badawczego: dostęp do laboratoriów i koniecznych do badań materiałów, a także właści-
wych archiwów i bibliotek. Po stronie wnioskodawcy pozostaje także kwestia zapewnienia zakwa-
terowania dla niemieckiego uczonego. 
Do konkursu można zgłaszać tylko kandydatów, którzy posiadają stanowisko profesora lub odpo-
wiadające temu stanowisko poza uczelnią. 
Szczegóły konkursu pod tym linkiem. 
 

 

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

 

https://www.canonfoundation.org/programmes/research-fellowships/
https://www.fnp.org.pl/stypendium-im-a-von-humboldta-rusza-konkurs/

