
 

WNoZ/356/2018                   Poznań, 22.03.2018r. 

 

Kierownicy Jednostek 

Wydziału Nauk o Zdrowiu 

Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu 

   

Wydział Nauk o Zdrowiu Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu 

ogłasza VIII edycję Konkursu na dofinansowanie badań naukowych lub prac rozwojowych oraz 

zadań z nimi związanych, służących rozwojowi młodych naukowców oraz uczestników studiów 

doktoranckich. 

Wnioski na powyższy Konkurs należy składać do 27 kwietnia 2018r. Wniosek o przyznanie 

środków mogą składać: młodzi (do 35 roku życia) pracownicy WNoZ (asystent, adiunkt, naukowo-

techniczny, co najmniej ½ etatu) dla których UMP jest podstawowym miejscem pracy i złożyli 

oświadczenia o zaliczeniu do liczny N na WNoZ oraz słuchaczy studiów doktoranckich. Można 

ubiegać się o finansowanie jednego projektu. Uruchomienie kolejnego tematu badawczego może 

nastąpić po rozliczeniu merytorycznym i finansowym poprzedniego. Wniosek winien zawierać: 

 opis merytoryczny i harmonogram projektu (załącznik nr 1), 

 wstępną kalkulację kosztów (załącznik nr 2), 

 informacje o dorobku naukowym kierownika (załącznik nr 3), 

 zgodę Komisji Bioetycznej (w przypadku braku aktualnej zgody w momencie składania 

wniosku o grant, należy przedstawić zaświadczenie o złożeniu wniosku do Komisji 

Bioetycznej, a po jej uzyskaniu dostarczyć brakujący dokument).  

Wszystkie złączniki  dostępne są na stronie Wydziału Nauk o Zdrowiu w zakładce Wydział, 

Działalność Statutowa. 

Złożone wnioski będą oceniane przez dwóch recenzentów. Przy ocenie brane są pod uwagę: 

1) wartość naukowa i merytoryczność celu badań,  

2) dobór materiału, adekwatność proponowanych metod badawczych i jasność ich opisu,  

3) czy uzyskane wyniki będą miały nowatorski charakter i rokują publikację w recenzowanym 

czasopiśmie,   

4) kosztorys oraz 

5) dotychczasowy dorobek naukowy kierownika projektu.  

Projekt może trwać maksymalnie 2 lata. Środki finansowe niewykorzystane w pierwszym roku 

realizacji projektu przechodzą na rok następny. Po pierwszym roku realizacji kierownik projektu 

składa raport i wniosek o kontynuację tematu.  

Wnioski należy złożyć drogą elektroniczną na adres wnoznauka@ump.edu.pl oraz w wersji 

wydrukowanej (3 egzemplarze) do Dziekanatu Wydziału Nauk o Zdrowiu. 

 

Z poważaniem, 

 

Prodziekan ds. Nauki 

dr hab. Marcin Żarowski 
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