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Europejska Noc Naukowców w Lublinie?

Newsletter
z dnia 3 grudnia 2015r.
• Biuro ds. Współpracy Międzynarodowej
• Centrum Kształcenia i Obsługi studiów
• Biuro ds. Badań Naukowych
• Centrum Innowacji i Komercjalizacji Badań
Nadchodzące wydarzenia:
W dniach 7-10 grudnia 2015r.
w Parlamencie Europejskim
odbędzie się the 7th European
Innovation Summit.
8 grudnia 2015r. w Warszawie odbedzię się spotkanie informacyjne dot. wybranych
konkursów w H2020.
11 grudnia 2015r. w Warszawie jest organizowany dzień
informacyjny „Bezpieczna,
czysta i efektywna ENERGIA” w H2020; odbędą się
również warsztaty dla wnioskodawców
w
konkursie
„MSC Innovative Training
Networks”
Od 15 do 16 grudnia 2015r.
potrwa w Tuluzie we Francji konferencja nt. Emerging
Technologies.
16 grudnia 2015r. w Warszawie nauczyć sie można Jak napisać poprawnie wniosek do
Horyzont 2020.
13 stycznia 2016r. w Paryżu organizowane jest spotkanie brokerskie w obszarze
Zdrowie H2020.
18 stycznia 2016r. w Brukseli
odbędzie się Information and
Networking Day on Gaming,
Gamification. . .
28 stycznia 2016r. w Palma
de Mallorca w Hiszpanii odbędzie się konferencja Thinkup
Culture! Patronage and Funding of the Cultural and
Creatives Industries.

Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej przystąpił do tworzenia konsorcjum regionalnych instytucji świata nauki i kultury w celu wspólnego aplikowania o środki w ramach konkursu European Researchers’
Night, ogłoszonego w programie Horyzont 2020.
Europejska Noc Naukowców to wydarzenie cykliczne, organizowane w ostatni
piątek września w wielu miastach Unii Europejskiej. Katalog możliwych działań
jest otwarty - program Europejskiej Nocy Naukowców może uwzględniać eksperymenty z udziałem publiczności, pokazy naukowe, warsztaty, prezentację sprzętu,
pokazy filmów o tematyce naukowej, symulacje, gry miejskie, nieformalne spotkania z naukowcami i wiele innych, pod warunkiem, że wspólnym mianownikiem
i „siłą napędową” wszystkich działań będą naukowcy.
UMCS przyjmie rolę lidera konsorcjum, którego
zadaniem będzie przygotowanie wniosku aplikacyjnego od strony formalnej i merytorycznej, a następnie - w przypadku pozyskania dofinansowania
- koordynowanie realizacji projektu.
Sukces przedsięwzięcia będzie uzależniony
od zaangażowania pracowników naukowych,
których zapraszamy do włączenia się w przygotowanie wniosku aplikacyjnego.
Propozycje działań można zgłaszać drogą
mailową na adres: lfn@umcs.pl.

Dostęp do europejskiej infrastruktury badawczej
Biuro ds. Współpracy Międzynarodowej zaprasza do zapoznania się z listą projektów, zapewniających naukowcom bezpłatny dostęp (Transnational Access) do
najlepszych europejskich laboratoriów, obserwatoriów, kolekcji naukowych, etc.
Integrating Activities to projekty z różnych obszarów badawczych, w ramach
których naukowcy występować mogą o dostęp do europejskiej infrastruktury
naukowo-badawczej i sfinansowanie badań (a także kosztów podróży i pobytu
na okres od 1 tygodnia do 3 miesięcy). Warunkiem skorzystania z tych możliwości jest wyjazd do kraju innego niż kraj pobytu.
Wnioski oceniane są przez ekspertów w procedurze konkursowej, pod kątem jakości naukowej oraz zgodności proponowanych badań ze specyfiką infrastruktury.
Konkursy ogłaszane są bądź okresowo, bądź nabór wniosków jest stały. Aktualnie
można ubiegać się m.in. o dostęp do wybranych obiektów w Europejskiej Organizacji Badań Jądrowych CERN, Niemieckim Synchrotronie Elektronowym, czy Instytucie Technologii z Karlsruhe (KIT).

Szanse dla humanistów w Programie Horyzont 2020
Zapraszamy naukowców zajmujących się tematyką nauk społecznoekonomicznych i humanistycznych, do zapoznania się z opracowaniem pt.
„Opportunities for Researchers from the Socio-economic Sciences and
Humanities (SSH) in Horizon 2020”. W dokumencie zebrane są informacje
o wszystkich tematach konkursowych z Programu Pracy 2016-2017 w Programie
Horyzont 2020, które dotyczą nauk społeczno-ekonomicznych i humanistycznych.
Zapraszamy do zapoznania się z aktualną bazą ofert stypendialnych,
dostępną na stronie Euraxess.

Informacje kontaktowe: Biuro ds. Współpracy Międzynarodowej UMCS
Pl. Marii Curie-Skłodowskiej 5, 20-031 Lublin
tel. 81-537-54-58; www.umcs.pl
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Fundusze na edukację - wymierne korzyści dla UMCS
Realizacja projektów edukacyjnych finansowanych ze środków zewnętrznych to dla Uczelni ogromne możliwości zarówno na rozwój potencjału wewnętrznego jak i poszerzenie oferty edukacyjnej i wyjście naprzeciw oczekiwaniom rynku pracy. Korzyści materialne wynikające z
dotychczasowej realizacji projektów edukacyjnych
szacować można na blisko 10 mln PLN. Pozyskane
środki pozwoliły między innymi na adaptacje pomieszczeń, zakup aparatury naukowej i dydaktycznej, sprzętu
i oprogramowania, instrumentów muzycznych, mebli do
sal dydaktycznych i biur a także zakup platform, portali,
stron www, wydanie publikacji czy zakup podręczników.
Realizacja takich przedsięwzięć to jednak nie tylko zakup,
wyposażenie czy adaptacja, to przede wszystkim rozwój
oferty dydaktycznej zgodnie z potrzebami rynku pracy i
gospodarki opartej na wiedzy. W ramach zrealizowanych
projektów uruchomiono 24 nowe specjalności, 12 nowych studiów podyplomowych, 3 nowe kierunków
studiów, przeprowadzono staże i praktyki w tym w la-

boratoriach naukowych, szkolenia i wizyty studyjne dla
kadry naukowo-dydaktycznej, konferencje, szkolenia i zajęcia dodatkowe dla studentów w tym w języku angielskim,
zajęcia wyrównawcze oraz porady prawne i psychologiczne
dla studentów. Szacunkowa wartość wskazanych wyżej korzyści niematerialnych to blisko 17 mln PLN.
Łącznie z oferty dydaktycznej sfinansowanej ze
środków zewnętrznych skorzystały ponad 13 523
osoby, w tym:
• ze specjalności i specjalizacji uruchamianych w ramach projektów: 1 442 studentów,
• w ramach kierunków studiów zamawianych i nowych: 169 studentów,
• w ramach powołanych studiów podyplomowych: 992
słuchaczy,
• w ramach prowadzonych praktyk i staży: 5 034 studentów,
• w ramach zajęć dodatkowych np. kursy, szkolenia:
5 923 studentów.

Program Erasmus+ Szkolnictwo Wyższe
Terminy składania wniosków w Programie Erasmus+ w 2016 roku
Akcja 1: Mobilność edukacyjna
• Mobilność osób w dziedzinie młodzieży: 2 lutego, 26 kwietnia i 4 października 2016r.
• Mobilność osób w dziedzinie kształcenia i szkolenia: 2 lutego 2016r.
• Wspólne studia magisterskie Erasmus Mundus: 18 lutego 2016r.
• Wydarzenia na dużą skalę w ramach wolontariatu europejskiego:
1 kwietnia 2016r.
Akcja 2: Współpraca na rzecz innowacji i wymiany dobrych praktyk
•
•
•
•
•

Partnerstwa strategiczne w dziedzinie młodzieży: 2 lutego, 26 kwietnia i 4 października 2016r.
Partnerstwa strategiczne w dziedzinie kształcenia i szkolenia: 31 marca 2016r.
Sojusze na rzecz wiedzy, sojusze na rzecz umiejętności sektorowych: 26 lutego 2016r.
Budowanie potencjału w dziedzinie szkolnictwa wyższego: 10 lutego 2016r.
Budowanie potencjału w dziedzinie młodzieży: 2 lutego 2016 r. i 1 lipca 2016r.

Działania „Jean Monnet”
• Katedry, moduły, centra doskonałości, wsparcie dla stowarzyszeń, sieci, projekty: 25 lutego 2016r.

Wszystkim pracownikom Uniwersytetu Marii
Curie-Skłodowskiej w Lublinie składamy życzenia zdrowych,
wesołych i pogodnych Świąt Bożego Narodzenia oraz
szczęśliwego Nowego Roku!!!

Informacje kontaktowe: CKiOS, Biuro ds. KU, Zespół ds. projektów edukacyjnych
Pl. Marii Curie-Skłodowskiej 5, 20-031 Lublin
tel. 81-537-54-92; 54-61; e-mail: ksztalcenie.ustawiczne@umcs.lublin.pl
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Aktualności Biura ds. Badań Naukowych
Akcja promocyjna dotycząca aktualnej oferty konkursowej Narodowego Centrum Nauki prowadzona na
wydziałach
Uniwersytetu
Marii
Curie-Skłodowskiej
została zakończona.

wszelkie Państwa pytania i
wątpliwości związane z wyborem właściwego źródła
finansowania przewidywanych do realizacji zadań badawczych oraz udzielą niezbędnego wsparcia w zakresie poprawnego sporządzaW chwili obecnej wszyscy
nia wniosku.
zainteresowani
złożeniem
swojego wniosku o projekt Jednocześnie
przypomibadawczy mogą skorzystać namy, że ostateczny terz indywidualnych konsul- min składania wniosków
tacji prowadzonych przez w kolejnych konkursach
Biuro ds. Badań Nauko- Narodowego
Centrum
wych. Pracownicy zespołu Nauki upływa 15 grudds. projektów badawczych nia 2015 r. Serdecznie
krajowych odpowiedzą na zapraszamy!

Wyniki 9 edycji konkursów NCN. . .
17 listopada Narodowe Centrum Nauki ogłosiło wyniki konkursów OPUS 9, SONATA 9 i PRELUDIUM 9. Pozytywne decyzje
o finansowaniu otrzymało 7 projektów badawczych, które
będą realizowane na 3 wydziałach UMCS, w tym:
na Wydziale Biologii i Biotechnologii:
• dr Justyna Sulej, Ocena potencjału antyoksydacyjnego
i przeciwdrobnoustrojowego grzybowej dehydrogenazy celobiozowej jako składnika opakowań aktywnych (SONATA
9)
• mgr Paulina Taszłow, ”Co nas nie zabije to nas
wzmocni”? Humoralna odpowiedź immunologiczna Galleria mellonella na wtórny kontakt z bakteriami Bacillus
thuringiensis (PRELUDIUM 9)
• mgr Kamila Wlizło, Unieruchomiona lakaza grzybowa
jako uniwersalny katalizator w transformacji związków
aromatycznych (PRELUDIUM 9)
• dr Mariusz Trytek, Aktywność biologiczna i mechanizmy działania związków porfirynoidowych przeciwko wewnątrzkomórkowym patogenom pszczelim z rodzaju Nosema (OPUS 9)
na Wydziale Chemii:
• prof. dr hab. Małgorzata Borówko, Samoorganizacja
nanocząsteczek o zmodyfikowanej powierzchni (OPUS 9)
• prof. dr hab. Paweł Szabelski, Modelowanie teoretyczne samoorganizacji nanostruktur molekularnych w
warstwach zaadsorbowanych (OPUS 9)
na Wydziale Humanistycznym:
• mgr Anna Hyrchała, Najmniej znany spośród najbardziej interesujących - obrządek pogrzebowy kultury strzyżowskiej (PRELUDIUM 9)
Wszystkim Laureatom serdecznie gratulujemy!

Informacje kontaktowe: Biuro ds. Badań Naukowych UMCS
Pl. Marii Curie-Skłodowskiej 5, 20-031 Lublin
tel. 81-537-51-16; www.umcs.pl

Otwarte konkursy
DZIAŁALNOŚĆ UPOWSZECHNIAJĄCA NAUKĘ –
konkurs adresowany jest do m.in.:
• bibliotek naukowych - na utrzymanie i poszerzanie zasobów, działalność wydawniczą, opracowanie informacji bibliotecznej i inne;
• podmiotów działających na rzecz nauki – na promowanie przedsięwzięć innowacyjnych wykorzystujących wyniki badań naukowych; upowszechnianie i promowanie osiągnięć naukowych i inne.
Wnioski można składać do 31 grudnia 2015 r.
POMINIKI POLSKIEJ MYŚLI FILOZOFICZNEJ,
TEOLOGICZNEJ I SPOŁECZNEJ XX I XXI WIEKU
– konkurs skierowany jest do m.in. jednostek i bibliotek
naukowych na projekty obejmujące prowadzenie działań, dokumentowanie i upowszechnianie polskiej myśli
filozoficznej, teologicznej i społecznej XX i XXI wieku.
Wniosek należy złożyć do dnia 29 lutego 2016 r.
POLONEZ - adresowany do osób ze stopniem doktora
lub czteroletnim doświadczeniem badawczym, które
nie mieszkały, nie pracowały ani nie studiowały w Polsce dłużej niż 12 m-cy w okresie 3 lat przed ogłoszeniem
konkursu, a które chcą prowadzić badania naukowe w
polskich jednostkach. Okres pobytu naukowca w Polsce
to 12 lub 24 m-ce. Wnioski w języku angielskim należy
złożyć do 15.12.2015r.
OPUS 10 - adresowany do jednostek naukowych. W ramach konkursu możliwe jest przyznawanie stypendiów
naukowych dla młodych naukowców. Wysokość środków na realizację projektów w ramach OPUS 10 to
180 mln zł. Wnioski należy złożyć do 15.12.2015r.
SONATA 10 - skierowany m.in. do jednostek naukowych, obejmuje realizację badań podstawowych w
okresie 12/24/36 m-cy. Projekty Sonata mogą być realizowane przez kierownika projektu lub zespoły badawcze składające się z kierownika projektu oraz dowolnej liczby wykonawców, z których co najwyżej jeden
może być samodzielnym pracownikiem naukowym (posiada stopień doktora hab. lub tytuł naukowy). Wniosek należy złożyć do 15.12.2015 r.
PRELUDIUM 10 - adresowany do m.in. jedn. naukowych w których projekty badawcze realizowane będą
przez osobę nieposiadającą stopnia doktora. Konkurs
dot. realizacji badań podstawowych, których wysokość
uzależniona jest od długości realizacji projektu i nie
przekracza: 50 tys./12 m-cy; 100 tys./24 m-ce; 150
tys./36 m-cy. Wnioski należy złożyć do 15.12.2015r.
Monografie - konkurs pozwala na finansowanie wydania
oryginalnych i niepublikowanych prac z zakresu nauk
humanistycznych i społecznych. Swoje prace mogą
zgłaszać autorzy polscy lub zagraniczni, o ile tematyka dot. spraw polskich, a sama praca została napisana w języku polskim. Maksymalna objętość prac
to 25 arkuszy wydawniczych. Termin aplikacji upływa
18.12.2015r.
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PLUS IP: wsparcie dla uczelni i jednostek badawczych
W listopadzie br. rozpoczęła się realizacja PLUS IP (Poland – U.S. Innovation Program): programu wsparcia
dla uczelni i jednostek badawczych oraz firm innowacyjnych działających w Polsce. Celem programu jest umożliwienie komercjalizacji wyników badań oraz promocja polskich dokonań na arenie międzynarodowej. Program jest
wspólną inicjatywą Departamentu Stanu i Ministerstwa
Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Strona internetowa programu będzie pełniła funkcję platformy, która umożliwi
kontakt między obydwiema stronami.

nymi na stronie firmami. Organem zarządzającym PLUS
IP będzie Polsko-Amerykańska Rada Innowacji, złożona z
przedstawicieli m.in. organizacji rządowych i najważniejszych instytucji naukowych z obydwu państw, m.in.: Stowarzyszenie TOP 500, NCBR, PAN, PARP oraz Komitet
Polityki Naukowej.
W ramach PLUS IP utworzony zostanie również fundusz
kapitałowy złożony ze środków unijnych oraz funduszy
prywatnych. Pieniądze będą przeznaczane przede wszystkim na rozwój wspólnych innowacji.

Naukowcy mogą zamieszczać na niej opisy swoich innowacji i projektów i zachęcać amerykańskie
firmy do zainteresowania się ich badaniami.
Możliwy jest również bezpośredni kontakt z zarejestrowa-

LUBLIN INNOVATION DAYS!
W dniach 911 grudnia
2015 r. Lubelski Park
Naukowo Technologiczny zaprasza
na 3-dniowe święto innowacji,
biznesu i nauki - LUBLIN INNOVATION DAYS!

dzie się m.in. profesor Wiesław
Nowiński - autor atlasów mózgu
i laureat w kategorii ”Całokształt
twórczości” Europejskiego Wynalazcy Roku 2014, organizowanym
przez Europejski Urząd Patentowy. Natomiast 10 i 11 grudnia
odbędą się spotkania z serii Meet
Biotech - Boost Biotech i Aula LuNa 9 grudnia zaplanowane są preblin oraz warsztaty z komercjalizalekcje ekspertów z całej Polski,
cji i wspierania innowacyjności.
którzy opowiedzą, jak osiągnięcia naukowe przekuć w dochodowy Wszystkich zainteresowanych
biznes. Wśród prelegentów znaj- zachęcamy do udziału!

HEInnovate - narzędzie do samooceny uczelni
UMCS bierze udział w programie HEInnovate, który jest inicjatywą Komisji Europejskiej, Dyrekcji Generalnej ds. Edukacji
i Kultury oraz forum OECD
LEED. HEInnovate to darmowe narzędzie do samooceny dla wszystkich typów
uczelni, które pozwala ocenić potencjał przedsiębiorczości instytucji za pomocą ankiet skierowanych do pracowników oraz studentów.

jest wizyta studyjna zespołu ekspertów kierowany przez OECD na
Uczelni. Efektem programu mają
być rekomendacje oraz raport w
zakresie przedsiębiorczości akademickiej, a także identyfikacja dobrych praktyk mająca na celu
zwiększenie świadomości na temat
korzyści płynących z promocji i
wspierania przedsiębiorczości i innowacji w szkolnictwie wyższym.

W ramach programu planowana

POIR2016 - harmonogram naboru wniosków
MIiR opublikowało harmonogram
konkursów w ramach Programu
Operacyjnego Inteligentny Rozwój na 2016 r. W najbliższych
miesiącach prowadzone będą nabory
wniosków na projekty B+R przedsiębiorstw, proinnowacyjne usługi dla

przedsiębiorstw, finansowanie innowacyjnej działalności MŚP, wsparcie
wdrożeń wyników prac B+R, badania naukowe i prace rozwojowe.

Pracownia Technologii
Światłowodów UMCS
otrzyma finansowanie
zewnętrzne
Wspólny projekt Politechniki Wrocławskiej,
Uniwersytetu Marii-Curie Skłodowskiej i
P.H. ELMAT Sp. z o. o. ”Półprzewodnikowe źródło pojedynczych fotonów
do bezpiecznej światłowodowej komunikacji kwantowej w zakresie 1.3 µm”
został rekomendowany do udzielenia dofinansowania przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju oraz Departament Gospodarki, Technologii i Badań Senatu Berlina
w ramach drugiego polsko-berlińskiego
konkursu w obszarze fotoniki. Gratulujemy!

Zmiany kadrowe w CIiKB
UMCS
Centrum Innowacji
i
Komercjalizacji Badań UMCS
uprzejmie
informuje, że z dniem
1 grudnia br. następuje zmiana na
stanowisku
Kierownika Centrum.
Osobą
pełniącą
obowiązki Kierownika będzie Pani Anna
Grzegorczyk.
Serdecznie zapraszamy do kontaktu Rektorat XII piętro, pokój 1213,
telefon 81 537 51 76, e-mail:
anna.grzegorczyk@umcs.pl

Nabory będą prowadzone przez
NCBiR, MG, PARP, BGK oraz OPI.

Informacje kontaktowe: Centrum Innowacji i Komercjalizacji Badań UMCS
Pl. Marii Curie-Skłodowskiej 5, 20-031 Lublin
tel. 81-537-55-40; www.umcs.pl
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