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Newsletter
z dnia 15 marca 2016r.

• Biuro ds. Współpracy Mię-
dzynarodowej

• Centrum Kształcenia i Ob-
sługi Studiów

• Centrum Innowacji i Ko-
mercjalizacji Badań

• Biuro ds. Badań Nauko-
wych

Nadchodzące wydarzenia:

W dniach 30-31 marca 2016r.
w Kielcach odbędą się:

• Targi Ochrony Środowiska
i Gospodarki Odpadami
EKOTECH;

• Targi Energetyki i Elek-
trotechniki ENEX;

• Targi Odnawialnych Źró-
deł Energii ENEX.

5 kwietnia 2016r. w Warsza-
wie odbędzie się dzień infor-
macyjny poświęcony priory-
tetowi „Bezpieczna, czysta i
efektywna ENERGIA” .

5 kwietnia 2016r. w Brukseli,
Belgia odbędzie się spotkanie
brokerskie Photonic Sensing
Matchmaking Event 2016.

W dniach 5-6 kwietnia 2016r.
w Linz, Austria organizowane
jest spotkanie brokerskie z za-
kresu IT B2B Matchmaking
at the IT Summit 2016.

6 kwietnia 2016r. w Warsza-
wie odbędzie się Dzień Infor-
macyjny Zdrowie w Progra-
mie Horyzont 2020.

8 kwietnia 2016r. w War-
szawie odbędzie się Euratom:
regionalne spotkanie broker-
skie i Info Day.

Od 12 do 13 kwietnia 2016r.
w Bristolu, w Wielkiej Bry-
tanii odbędzie się Virtual Re-
ality World Congress.

Więcej wydarzeń z kraju i ze
świata

Horyzont 2020
Konsultacje nowych Programów Pracy na lata 2018-2020

Biuro ds. Współpracy Międzynarodowej informuje, że Komisja Europejska roz-
poczęła otwarte konsultacje w sprawie nowych programów pracy w programie
Horyzont 2020 na lata 2018-2020.

Udział w konsultacjach umożliwia wpływ na kształtowanie przyszłych konkursów
ogłaszanych w ramach konkretnego programu pracy.

Aktualnie podlegające konsultacjom obszary to:

1. Działania w dziedzinie klimatu, środowiska, efektywnej gospodarki
zasobami i surowców – opinie zbierane są do 8 kwietnia br. Więcej
informacji na stronie internetowej KE. Znajduje się tam również formularz
konsultacji z objaśnieniami;

2. Przyszłe i powstające technologie (szczególnie w inicjatywach FET
Proactive i FET Flagships) – opinie zbierane są do 30 kwietnia br. Formu-
larz konsultacji wraz z objaśnieniami znajduje się na platformie D4Science;

3. Matematyka w filarze Doskonała baza naukowa – opinie zbierane są do
30 kwietnia br. Więcej informacji na stronach Komisji w komunikacie Ma-
thematics for Excellence in Science in Horizon 2020. Formularz konsultacji
wraz z objaśnieniami znajduje się na platformie D4Science;

4. E-infrastruktury - opinie zbierane są do 30 kwietnia br. Zainteresowani
mogą to zrobić poprzez stronę Digital4Science platform.

Zachęcamy do zgłaszaniu swoich propozycji w powyższych obszarach tematycz-
nych.

aktualne oferty stypendialne dostępne na stronie
Euraxess.

Active and Assisted Living: nabór wniosków

Uruchomiono nabór wniosków w ramach Programu Ac-
tive and Assisted Living. Nowy konkurs ma na
celu finansowanie innowacyjnych, transnarodowych oraz
multidyscyplinarnych badań, dotyczących technologii
informacyjnych i komunikacyjnych (ICT) wspierających
osoby z demencją oraz społeczności, w których żyją.

Propozycja projektu powinna opierać się na podejściu skoncentrowanym na użyt-
kowniku oraz uwzględniać badania pilotażowe ze znaczącą liczbą użytkowników
końcowych.

Termin zamknięcia naboru to 26 maja 2016 r. Nabór odbywa się poprzez
system elektroniczny.

Więcej informacji wraz z materiałami do pobrania ze strony NCBiR oraz AAL
Europe.

Wszystkim pracownikom Uniwersytetu
Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie

składamy życzenia zdrowych, wesołych
i pogodnych Świąt Wielkiej Nocy!!!

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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Konkursy PO WER na projekty edukacyjne

Zespół ds. projektów edukacyjnych w Biurze ds. Kształcenia Usta-
wicznego, CKiOS informuje o nowych konkursach w ramach Pro-
gramu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój ogłoszonych przez
odpowiednie Instytucje Pośredniczące:

Współpraca ponadnarodowa PO WER

Termin realizacji: 1 kwietnia - 8 kwietnia 2016 r.

Centrum Projektów Europejskich ogłasza konkurs numer
POWR.04.03.00-IP.07-00-001/16 na funkcjonowanie sieci współpracy
w obszarze wsparcia EFS, umożliwiających wymianę doświadczeń i
wzajemne uczenie się.

Uczelnie wyższe mogą ubiegać się o dofinansowanie projektów w ob-
szarze:

• Wyrównywanie dostępu do uczenia się przez całe życie o cha-
rakterze formalnym, nieformalnym i poza formalnym wszyst-
kich grup wiekowych, poszerzanie wiedzy, podnoszenie umie-
jętności i kompetencji siły roboczej oraz promowanie elastycz-
nych ścieżek kształcenia, w tym poprzez doradztwo zawodowe
i potwierdzanie nabytych kompetencji;

• Lepsze dostosowanie systemów kształcenia i szkolenia do po-
trzeb rynku pracy, ułatwianie przechodzenia z etapu kształce-
nia do etapu zatrudnienia oraz wzmacnianie systemów kształ-
cenia i szkolenia zawodowego i ich jakości, w tym poprzez me-
chanizmy prognozowania umiejętności, dostosowania progra-
mów nauczania oraz tworzenia i rozwoju systemów uczenia się
poprzez praktyczną naukę zawodu realizowaną w ścisłej współ-
pracy z pracodawcami;

Szczegółowe informacje znajdziecie Państwo na stronie internetowej.

Żłobek w ramach
Programu MALUCH

ŻłobekMaluch.net prowadzony przez Pappy
Agencję Kreatywną Tomasz Głogowski otrzy-
mał dofinansowanie na utworzenie nowych
miejsc opieki nad dziećmi w wieku do lat
3 oraz zapewnienie funkcjonowania takich
miejsc z Programu Maluch 2016.

Zgodnie z podpisaną umową o współpracy
z UMCS, żłobek zapełni 28 miejsc opieki
nad dziećmi do lat 3 studentów, dok-
torantów i osób zatrudnionych przez
UMCS oraz osób wykonujących zadania na
rzecz UMCS na podstawie umów cywilno-
prawnych.

Żłobek usytuowany jest na terenie miasteczka
akademickiego UMCS, przy ul. Langiewicza
16.

Dzięki uzyskanemu dofinansowaniu czesne po-
krywane z wpłat opiekunów wynosić będzie
250 zł miesięcznie (od marca do grudnia 2016
r.). Do czesnego należy doliczyć opłatę za wy-
żywienie. Stawka dzienna za wyżywienie wy-
nosi 9,50 zł.

Szczegółowe informacje znajdą Państwo pod
adresem: www.maluch.net

Nowe Programy Kształcenia

Termin realizacji: 1 kwietnia – 1 lipca 2016 r.

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju ogłasza konkurs nr 1/NPK/POWER/3.1/2016 na Nowe Programy Kształcenia w
ramach podnoszenia kompetencji osób uczestniczących w edukacji na poziomie wyższym, odpowiadających potrzebom
gospodarki, rynku pracy i społeczeństwa.

Uczelnie wyższe mogą ubiegać się o dofinansowanie projektów dotyczących realizacji programów kształcenia o profilu
ogólnoakademickim lub praktycznym, dostosowanych, w oparciu o analizy i prognozy, do potrzeb gospodarki, rynku
pracy i społeczeństwa, zawierające w szczególności:

• tworzenie i realizację nowych kierunków studiów odpowiadających na aktualne potrzeby społeczno-gospodarcze;
• dostosowanie i realizację programów kształcenia do potrzeb społeczno-gospodarczych;
• działania włączające pracodawców w przygotowanie programów kształcenia i ich realizację.

Składany wniosek musi uzyskać opinię samorządu województwa potwierdzającą zgodność zaplanowanych w nim działań
z RSI województwa. Opinia musi posiadać rangę uchwały zarządu województwa lub innego aktu prawnego wynika-
jącego z przepisów zgodnych z ustawą o samorządzie województwa, jak np. statut województwa i być złożona do
Instytucji Pośredniczącej wraz z wnioskiem o dofinansowanie.

Szczegółowe informacje znajdą Państwo na stronie internetowej.

Osoby zainteresowane aplikowaniem o środki na realizację projektów prosimy o
zapoznanie się z regulaminem konkursu oraz o kontakt z pracownikami Zespołu ds.

projektów edukacyjnych

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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Druga edycja Innovators under 35 Poland

Rusza druga edycja Innovators under 35 Poland. Jest to prestiżowy międzynarodowy konkurs
skierowany do młodych liderów nowych technologii. Nagroda "Innovators Under 35"to tytuł
honorowy przyznawany przez MIT Technology Review, najstarszy na świecie magazyn techno-
logiczny wydawany przez Massachusetts Institute of Technology.

Do konkursu mogą zgłaszać się osoby w wieku poniżej 35 lat mające do zaprezentowania
innowacyjny projekt technologiczny w dziedzinach takich jak Internet, hardware, software,

biotechnologia, nanotechnologia, telekomunikacja, transport i energetyka.

Konkurs “Innovators Under 35” wyłania młodych liderów w różnych dziedzinach nowych technologii, którzy poprzez
swoją pracę przyczyniają się do rozwiązania globalnych problemów oraz poprawy jakości życia wielu osób na świecie.

"Innovators Under 35"to nie tylko konkurs ale globalna, międzynarodowa społeczność łącząca i wspierająca utalento-
wanych innowatorów w wielu krajach na świecie, dzięki której mogą dzielić się wiedzą i wymieniać doświadczeniem.

Nabór do konkursu trwa do 14 kwietnia 2016 roku. Szczegóły dostępne na stronie internetowej.

Mała ustawa o innowacyjności - konsultacje społeczne

Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego (MNiSW) ogłosiło konsultacje społeczne projektów
ustawy o innowacyjności.

Projekty poddane pod konsultacje to propozycje MNiSW, które mają odpowiadać na
najpilniejsze potrzeby polskich innowatorów i naukowców. Żeby ustawa działała spraw-
nie i przyczyniła się do ułatwienia działalności badawczej i komercjalizacyjnej, potrzebne jest

zaangażowanie środowiska, które potrafi skonfrontować jej założenia z rzeczywistą sytuacją na polskich uczelniach.

Celem ustawy jest stworzenie narzędzi, które przyczynią się do wzrostu innowacyjności polskiej gospo-
darki - czynnika odpowiadającego za wzrost dochodu narodowego i podniesienie poziomu dobrobytu w Polsce.

Centrum Innowacji i Komercjalizacji Badań UMCS zaprasza wszystkich chętnych do wyrażenia swojej
opinii. Czekamy na Państwa uwagi, przesłane na adres centruminnowacji@umcs.pl, do 25 marca 2016r.

Szczegółowe informacje o ustawie i jej konsultacjach społecznych na stronie Ministerstwa Nauki i SzkolnictwaWyższego.

Europejska Rada ds. Innowacji

Komisja Europejska zamie-
rza powołać grupę do-
radców, którzy wejdą w
skład Open Science Po-
licy Platform (OSPP).
Grupa ma składać się z 20-
30 ekspertów reprezentują-
cych europejskie instytucje
naukowe.

Zadaniem Open Science Policy Platform będzie m.in. do-
radzanie, jak rozwijać i wdrażać politykę otwartej nauki,
wspieranie procesu regulacji, ocenianie przyjętych roz-
wiązań i upowszechnianie dobrych praktyk.

Zgłoszenia kandydatów do OSPP nadsyłać
można do 22 marca br. na adres email: rtd-open-
science@ec.europa.eu

Do 29 kwietnia można natomiast zgłaszać pomy-
sły dotyczące Europejskiej Rady ds. Innowacji.

Szczegóły dostępne w komunikacie KE.

Konsultacje z komercjalizacji badań dla
pracowników Wydziałów

harmonogram

Centrum Innowacji i Komercjalizacji Badań UMCS
zaprasza pracowników Uniwersytetu na konsultacje
prawne i finansowe związane z komercjalizacją
wyników badań, wykonywaniem prac zleconych
oraz współpracy z podmiotami gospodarczymi.

Harmonogram konsultacji:

• Wydział Biologii i Biotechnologii – środy w
godz. 11.30 - 12.30 w sali 145 B;

• Wydział Matematyki, Fizyki i Informatyki –
wtorki, w godz. 09.30 - 10.30 w sali 610 w Instytucie
Fizyki UMCS (VI piętro, wieżowiec);

• Wydział Nauk o Ziemi i Gospodarki Prze-
strzennej – wtorki, w godz. 11.00 - 12.00 w sali
107 A;

• Wydział Chemii – środy, w godz. 10.00 -11.00, w
sali 546 w Collegium Chemicum (Duża Chemia).

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

http://www.innovatorsunder35.com/
http://www.nauka.gov.pl/aktualnosci-ministerstwo/jak-powinny-wygladac-polskie-innowacje-czekamy-na-wasze-opinie.html
http://ec.europa.eu/research/index.cfm?pg=newsalert&year=2016&na=na-160216
http://www.umcs.pl/pl/biznes.htm
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Prof. Jerzy Bartmiński z nagrodą Prezydenta RP

22 lutego 2016 r. Prezydent Andrzej Duda wręczył nagrodę „Zasłu-
żony dla Polszczyzny” profesorowi Jerzemu Bartmińskiemu.

Pan Profesor, wieloletni kierownik Pracowni Archiwum Etnolingiw-
stycznej na UMCS, został doceniony m.in. za krzewienie w Polsce wie-
dzy na temat naszych sąsiadów.

Nagroda „Zasłużony dla Polszczyzny” przyznawana jest za szczególne
zasługi w podnoszeniu świadomości językowej Polaków oraz w krzewie-
niu kultury języka polskiego. Celem Nagrody jest promocja języka pol-
skiego jako wartości, ochrona języka polskiego jako nośnika tożsamości
narodowej, kształtowanie świadomości językowej Polaków, zwiększenie
zainteresowania językiem polskim oraz propagowanie dobrych wzorców
językowych.

Nagroda przyznawana jest od 2012 roku. Jej laureatami zostali do tej
pory: prof. dr hab. Walery Pisarek, prof. dr hab. Jadwiga Puzynina,
prof. dr hab. Jan Miodek oraz Anna Dymna. Więcej informacji na
stronie internetowej Prezydenta RP.

„Etnolingwistyka” z dofinansowaniem Ministerstwa

„Etnolingwistyka. Problemy języka i kultury” wydawana przez Wydaw-
nictwo UMCS uzyskała środki finansowe w wysokości 71 700 zł na wy-
danie trzech roczników w wersji anglojęzycznej.

Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego pozytywnie oceniło wnio-
sek złożony przez prof. dr hab. Jerzego Bartmińskiego i Martę
Nowosad-Bakalarczyk na konkurs Umiędzynarodowienie 3.b
w ramach Narodowego Programu Rozwoju Humanistyki.

Celem konkursu Umiędzynarodowienie 3.b było wydanie zagranicznych
wersji najważniejszych polskich czasopism naukowych. W konkursach
modułu Umiędzynarodowienie 3.a i 3.b zgłoszono łącznie 251 projek-
tów. Na zwycięskie projekty ministerstwo przeznaczy 8 173 394 zł. Wię-
cej informacji na stronie internetowej Ministerstwa.

Publikacja prof. Andrzeja Kokowskiego z
finansowaniem MKiDN

Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego ogłosiło wyniki na-
boru wniosków w ramach priorytetu Ochrona zabytków arche-
ologicznych. Tym razem na liście projektów przyjętych do finansowa-
nia znalazła się propozycja prof. dr hab. Andrzeja Kokowskiego
z Instytutu Archeologii UMCS, który planuje przygotowanie
i wydanie publikacji nt. Roberta Liebiga – niemieckiego na-
uczyciela rysunków, archeologa amatora z Wielkopolski.

Pełna lista projektów, które dostały finansowanie znajduje się na stro-
nie internetowej Ministerstwa.

Laureatom serdecznie gratulujemy!

Otwarte konkursy

FIRST TEAM. Celem programu jest
wsparcie pierwszych zespołów badaw-
czych prowadzonych przez młodych
doktorów i zachęcenie do powrotu do
kraju wybitnych naukowców polskiego
pochodzenia na wczesnych etapach ich
kariery naukowej lub osób mających
przerwę w pracy badawczej. Wspar-
cie w ramach programu będzie udzie-
lane zespołom prowadzącym badania
w jednostkach naukowych lub przed-
siębiorstwach w Polsce, pracujących w
najbardziej innowacyjnych obszarach
i posiadających partnera naukowego.
Wnioski przyjmowane są do 24
marca 2016 r.

POWROTY. Projekty o charakte-
rze staży podoktorskich, realizowane
przez młodych naukowców, powracają-
cych do pracy po przerwie w pracach
badawczo-rozwojowych (B+R), w jed-
nostkach naukowych lub przedsiębior-
stwach w Polsce, pracujących w naj-
bardziej innowacyjnych obszarach, z
udziałem partnera naukowego. Wnio-
ski przyjmowane są do 15 kwiet-
nia 2016 r.

HOMING. Projekty o charakte-
rze staży podoktorskich, realizowanych
przez młodych doktorów, ze szcze-
gólnym uwzględnieniem powrotów do
kraju wybitnych naukowców polskiego
pochodzenia, w jednostkach nauko-
wych lub przedsiębiorstwach w Polsce,
pracujących w najbardziej innowacyj-
nych obszarach, z udziałem partnera
naukowego. Wnioski przyjmowane
są do 24 marca 2016 r.

MONOGRAFIE. Celem programu
jest finansowanie wydania wyłonio-
nych w konkursie, oryginalnych i wcze-
śniej niepublikowanych prac z zakresu
nauk humanistycznych i społecznych,
napisanych w języku polskim. Wnio-
ski przyjmowane są do 24 marca
2016 r.

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