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Teaming Faza I - konkurs na Centra Doskonałosci
Newsletter
z dnia 16 sierpnia 2016r.
• Biuro ds. Współpracy Międzynarodowej
• Centrum Kształcenia i Obsługi Studiów
• Centrum Innowacji i Komercjalizacji Badań
• Biuro ds. Badań Naukowych
Nadchodzące wydarzenia:
W dniu 23 sierpnia w Warszawie odbędzie się dzień informacyjny nt. konkursu Teaming
Faza I oraz preselekcji NCBR.
W dniach 2-3 września w
Warszawie odbędzie się konferencja pn. “Telemedycyna i
eZdrowie 2016”.
Dnia 10 września w Jasionce
k. Rzeszowa odbędzie się debata obywatelska na temat
przestrzeni kosmicznej.
W dniach 11-14 września w
Gdańsku odbędzie się konferencja pn. Federated Conference On Computer Science
and Information Systems.
W dniach 14-15 września w
Lizbonie, Portugalia odbędzie
się dzień informacyjny i spotkanie brokerskie w obszarze Przestrzeń kosmiczna w
Programie Horyzont 2020.

Ogłoszony przez Komisję Europejską
konkurs "Teaming for Excellence
WIDESPREAD-04-2017: Teaming
Phase 1” w ramach H2020 umożliwia
pozyskanie środków na utworzenie nowych lub modernizację istniejących
centrów doskonałości m.in. poprzez nawiązanie współpracy (teaming) z wiodącymi instytucjami badawczymi w Europie.
Szczegółowe informacje o konkursie można
znaleźć na stronie internetowej Krajowego Punktu Kontaktowego Programów
Badawczych UE oraz na Participant Portal.
Narodowe Centrum Badań i Rozwoju rozpoczęło proces preselekcji
polskich propozycji projektów do
konkursu. Wnioski w ramach preselekcji
można składać w terminie do 31 sierpnia 2016 r. do godz. 16:00. Szczegóły
dostępne są na stronie NCBR.

Wybranym propozycjom NCBR zapewni
wsparcie merytoryczne w przygotowaniu
wniosków do właściwego konkursu. NCBR
wejdzie w skład konsorcjum w charakterze koordynatora projektu i będzie odpowiadało za złożenie wniosków w terminie
wskazanym przez Komisję Europejską (tj.
do 15.11.2016r.).
Realizacja właściwych projektów Teaming
obejmuje dwie fazy. Beneficjenci fazy
pierwszej otrzymają wsparcie na okres 12
miesięcy w wysokości do 0,4 miliona euro,
przeznaczone na opracowanie szczegółowego biznes planu określającego
obszar, zakres i sposób funkcjonowania ustanawianego lub udoskonalanego centrum doskonałości.
Krajowy Punkt Kontaktowy PB UE wraz
z NCBR organizują 23 sierpnia w Warszawie dzień informacyjny „Teaming
Faza I”.

Granty indywidualne Marii Skłodowskiej-Curie
Do 14 września 2016 r. trwa nabór
wniosków o stypendia indywidualne
Marii Skłodowskiej-Curie w programie
Horyzont 2020.
Granty badawczo-szkoleniowe mają
na celu rozwój kariery doświadczonych naukowców poprzez pracę nad indywidualnym projektem badawczym w sektorze
akademickim lub pozaakademickim w Europie i/lub poza jej granicami. Aplikować
mogą badacze z 4-letnim doświadczeniem naukowym (po uzyskaniu tytułu magistra), bądź uzyskanym tytułem doktora.

Stypendia indywidualne obejmują dwa
typy projektów:
• European Fellowships umożliwiające realizację grantu trwającego 1224 miesięcy w dowolnym kraju UE lub
stowarzyszonym z H2020. W ich ramach dostępne są także granty związane z powrotem do kariery naukowej
po co najmniej 12 miesięcznej przerwie
oraz granty reintegracyjne umożliwiające powrót naukowcom do Europy.
• Global Fellowships dają możliwość
realizacji grantu najpierw w kraju
trzecim (od 12-24 miesięcy), a następnie obowiązkowy 12 miesięczny powrót
do Europy.

W dniach 19-20 września w
Gdańsku odbędzie się konferencja „Be Smart, Think
Blue” i spotkanie brokerskie dla interesariuszy sektora morskiego.

Oferty wspólnego aplikowania o grant
znajdują się m. in. na stronie UMCS.

W dniach 22-23 września w
Brukseli, Belgia odbędzie się
konferencja pn. „Smart Systems for the Automobile of
the Futures”.

Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego na podstawie art. 12 ust. 1 pkt 1 i
2 oraz art. 13 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 30
kwietnia 2010 r. o Narodowym Centrum
Badań i Rozwoju (Dz. U. z 2016 r. poz.
900) zwraca się z prośbą m.in. do śro-

dowisk naukowych o wskazanie kandydatów na członków Rady Narodowego Centrum Badań i Rozwoju.

Aktualne oferty
stypendialne na stronie
Euraxess.

KE szuka ekspertów, którzy
ocenią efekty programu
Horyzont 2020

Więcej wydarzeń z kraju i ze
świata

Nabór kandydatów na członków Rady NCBR

Informacje kontaktowe: Biuro ds. Współpracy Międzynarodowej UMCS
Pl. Marii Curie-Skłodowskiej 5, 20-031 Lublin
tel. 81-537-54-58; www.umcs.pl

Szczegóły
UMCS.

dostępne

na

stronie
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Zespół ds. Projektów Edukacyjnych, CKiOS informuje:
ŚCIEŻKI KOPERNIKA 2.0
NCBiR jako Instytucja Pośrednicząca dla PO WER ogłosiło
konkurs nr 4/SK2.0/POWER/3.1/2016 na projekty w programie Ścieżki Kopernika 2.0 w ramach rozwoju oferty
uczelni w zakresie realizacji trzeciej misji, jako forum
aktywności społecznej.
Termin składania wniosków: 25 lipca 2016r. - 16 września
2016r.
Typ/typy projektów przewidziane do realizacji: projekty pozwalające na rozwój oferty uczelni w zakresie realizacji jej służebnej roli wobec państwa (tzw. trzeciej misji),
jako forum aktywności społecznej poprzez działania dydaktyczne służące rozwijaniu kompetencji uczestników w zakresie
komunikowania się, współpracy, myślenia krytycznego i kreatywnego oraz rozwiązywania problemów i działania innowa-

cyjnego, wykorzystujące zasoby uczelni, których efektem powinno być stworzenie i przeprowadzenie niekonwencjonalnych
modułów zajęć obejmujących sposoby i metody rozbudzenia w
młodzieży ciekawości, kreatywności i chęci pogłębiania wiedzy.
Partnerstwo: w ramach projektu uczelnia ma obowiązek zawrzeć partnerstwo z co najmniej jedną organizacją pozarządową lub jednostką samorządu terytorialnego lub związkiem
lub stowarzyszeniem jednostek samorządu terytorialnego.
Czas trwania projektu: nie krócej niż 12 miesięcy i nie dłużej niż 24 miesiące
Maksymalna wartość projektu wynosi 250 000,00 PLN.
Wymagany wkład własny: 3% wartości projektu. Szczegółowe informacje znajdziecie Państwo na stronie.

PODNIESIENIE KOMPETENCJI KADRY DYDAKTYCZNEJ
NCBiR jako Instytucja Pośrednicząca dla Osi III PO WER
ogłosiło konkurs nr 1/Kadra/POWER/3.4/2016 na projekty
podnoszące kompetencje kadry dydaktycznej uczelni w
ramach wspierania zmian organizacyjnych i podnoszenia kompetencji kadr w systemie szkolnictwa wyższego.
Termin składania wniosków: 1 sierpnia 2016r. – 30 września
2016r.
Typ/typy projektów przewidziane do realizacji w ramach konkursu:
• działania podnoszące kompetencje dydaktyczne kadr
uczelni w zakresie innowacyjnych umiejętności dydaktycznych, umiejętności informatycznych, w tym posługiwania się profesjonalnymi bazami danych i ich wykorzystania w procesie kształcenia, prowadzenia dydaktyki
w j. obcym, zarządzania informacją.
Zakres merytoryczny: projekt może obejmować swoim zakresem merytorycznym wyłącznie działania podnoszące kompetencje dydaktyczne kadr uczelni w zakresie co najmniej
trzech ze wskazanych poniżej elementów:
• innowacyjnych
umiejętności
dydaktycznych
(np.
learning-by-doing, design-thinking);
• umiejętności informatycznych, w tym posługiwania się
profesjonalnymi bazami danych i ich wykorzystania w

procesie kształcenia;
• w zakresie prowadzenia dydaktyki w j. obcym;
• zarządzania informacją.
Projekt zakłada praktyczne wykorzystanie w trakcie realizacji
projektu zdobytych przez kadrę kompetencji dydaktycznych w
ramach prowadzonych zajęć ze studentami. Zajęcia muszą mieć
wymiar co najmniej jednego semestru (zrealizowanego lub też
rozpoczętego w trakcie realizacji projektu).
Wymagany wkład własny: 3% wartości projektu.
Czas trwania projektu: nie krócej niż 12 miesięcy i nie dłużej niż 24 miesiące. Szczegółowe informacje znajdziecie
Państwo na stronie internetowej.
Biuro ds. Kształcenia Ustawicznego w Centrum
Kształcenia i Obsługi Studiów planuje aplikowanie o
środki na projekt obejmujący szkolenia dla kadry akademickiej UMCS.
Serdecznie zapraszamy pracowników dydaktycznych
oraz naukowo-dydaktycznych do wzięcia udziału w badaniu ankietowym mającym na celu diagnozę potrzeb
szkoleniowych w zakresie kompetencji dydaktycznych.
Na stronie Uczelni w zakładce PRACOWNIK dostępna jest
Ankieta dot. szkoleń podnoszących kompetencje dydaktyczne.

WIZYTY STUDYJNE
W ramach naboru prowadzonego przez Fundację Rozwoju Systemu Edukacji na realizację wizyt studyjnych z dziewięciu złożonych projektów dofinansowanie na realizację otrzymało 8 wniosków złożonych przez
Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej. Dofinansowanie opiewa łącznie na
kwotę 37 750,00 Euro.

Osoby zainteresowane aplikowaniem
o dofinansowanie prosimy o
zapoznanie się z regulaminem oraz o
kontakt z kierownikiem Biura lub
pracownikami Zespołu ds. projektów
edukacyjnych.

Po pozytywnej ocenie formalnej, na wyniki merytoryczne ostatniego z podlegających ocenie wniosków nadal czekamy. W ramach projektów realizowane będą wizyty studyjne, obejmujące wyjazd do wybranego kraju partnerskiego programu (Norwegia, Islandia, Liechtenstein), trwające do 10 dni
roboczych.

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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Targi IT Future Expo
Kolejna edycja „szybkiej ścieżki” dla MŚP
Budżet tej edycji wyniesie 750 mln
złotych. Zdecydowaną większość środków
otrzymają projekty spoza Mazowsza. Nabór wniosków rozpocznie się 1 września i potrwa do 30 grudnia 2016 r.
Formuła „szybkiej ścieżki” bazuje na dwóch
fundamentach - ograniczeniu formalności
do minimum i krótkim czasie wydania decyzji - około 60 dni. Procedura jest intuicyjna, a cały wniosek można wypełnić i złożyć drogą elektroniczną.
W ramach „szybkiej ścieżki” mikro, mali
i średni przedsiębiorcy mogą ubie-

gać się o dofinansowanie projektów
obejmujących badania przemysłowe i
prace rozwojowe albo prace rozwojowe nad rozwiązaniami technologicznymi i produktami, które służą rozwijaniu prowadzonej działalności oraz wzmacnianiu pozycji konkurencyjnej firmy. Tematyka prac musi wpisywać się w jedną z tzw.
„krajowych inteligentnych specjalizacji”.
Wartość projektu może sięgać od 2 do
50 mln euro, przy dofinansowaniu do
80%. Więcej informacji na stronie
ncbr.gov.pl.

NCBR wesprze pionierów Polski cyfrowej
e-Pionier to nowy program kierowany
dla sektora ICT, realizowany w ramach
Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa.
NCBR we współpracy z wyspecjalizowanymi akceleratorami sfinansuje innowacyjne
projektyw modelu zamówień przedkomercyjnych – PCP (pre-commercial
procurement).
Model ten odbiega od standardowej procedury zamówień publicznych, gdzie z góry

dokonuje się specyfikacji zamawianego produktu lub usługi. W ramach PCP zamawiający zgłasza konkretny problem, wobec którego nie ma jeszcze na rynku odpowiedzi w
postaci zidentyfikowanego rozwiązania.
Na pierwszy konkurs przewidziano 50 mln
zł. Nabór wniosków potrwa od 16
sierpnia do 15 września 2016 r.
Szczegółowe informacje znajdują się na
stronie programu.

X Szkoła Letnia Innowacji SOOIPP
Tegoroczna edycja pod hasłem „Kuźnia Nowych Pomysłów” odbędzie się w
dniach 5-7 września w
Ciążeniu k.Poznania.

wać programy badawcze i
wyniki zrealizowanych badań w temacie specjalizacji regionalnych i rozwoju
przedsiębiorstw i innowacji.

Celem Szkoły jest budowa
efektywnej sieci partnerstwa na rzecz wzrostu
innowacyjności polskiej
gospodarki.

Spotkanie kierowane do
doktorantów, osób zarządzających
projektami i młodych doktorów, pozwoli zaprezento-

Na bazie materiałów i wyników dyskusji zostanie przygotowana i wydana publikacja (zeszyt naukowy, 6
pkt.).

Więcej informacji na stronie internetowej. Zgłoszenia należy przesyłać
do Biura SOOIPP do
31.08.2016 r.

Konkurs Synthos Chemical Award
Do 31 października br. został przedłużony termin składania
zgłoszeń w konkursie Synthos Chemical Award. W konkursie
wybitni polscy chemicy mogą walczyć o nagrodę w wysokości 1 miliona zł. Celem konkursu jest pokazanie rozwoju
innowacyjnej branży chemicznej w Polsce oraz popularyzacja chemii wśród młodych naukowców.
Organizatorem konkursu i wyłącznym Fundatorem nagrody
dla zwycięzcy konkursu jest Grupa Kapitałowa Synthos S.A.
Ogłoszenie zwycięzcy Synthos Chemical Award odbędzie się
podczas uroczystej gali w lutym 2017 roku.
Szczegółowe informacje, w tym regulamin, zasady
zgłoszeń i formularz FAQ dostępne są na stronie konkursu.

Już 8 września na Stadionie PGE Narodowym
odbedzie się IV edycja corocznego spotkania B2B,
poświęconego
trendom,
innowacjom
technologicznym,
jak
również
najważniejszym
wyzwaniom, przed którymi stoi
rynek IT.
Targom towarzyszyć będzie
wielka Gala - IT FUTURE
AWARDS, podczas której internauci wraz z Kapitułą, wyłoni Laureatów Konkursu - LIDERZY IT 2016. W czasie
trwania targów odbędzie się
również konferencja - IT FUTURE CONGRESS. Strona
internetowa wydarzenia.
Opinie o
innowacyjności –
poszukujemy
ekspertów
UMCS jest uprawniony do
przygotowania opinii o innowacyjności technologii jako
jednostka naukowa, w rozumieniu art. 2 pkt 9 lit. ae ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o zasadach finansowania nauki (DZ.U. Nr 96
poz. 615) – prowadząca w sposób ciągły badania naukowe i
prace rozwojowe.
Zapraszamy pracowników
UMCS do zgłoszenia swojej gotowości do wystawiania takich opinii. Szczegóły pod nr telefonu (81)
537 55 40, 537 55 41.

Konkurs „Nakręć się na sukces”
Konkurs jest skierowany do osób korzystających ze środków UE i ma na celu promocję najciekawszych pomysłów, zrealizowanych dzięki funduszom.
Do 15 października 2016 r. należy wysłać 4-minutowy
film, w którym przedstawiony zostanie pomysł powstały dzięki
dofinansowaniu.
Najciekawsze filmy
www.interia.pl.

zaprezentowane

zostaną

w

serwisie

Spośród opublikowanych nagrań wybrane zostaną trzy, których
autorzy otrzymają nagrody (m.in. kampania reklamowa; nagrody pieniężne i przedmiotowe). Szczegóły dostępne są na
stronie konkursu.

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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Nowe Konkursy

Serdecznie informujemy, iż Narodowe Centrum Nauki udostępniło
instrukcje przygotowania i składania wniosków w konkursach ogłoszonych 15 czerwca 2016 r. tj. MAESTRO
8, HARMONIA 8 i SONATA BIS 6.
• MAESTRO 8 na projekty badawcze dla doświadczonych
naukowców mające na celu realizację pionierskich badań
naukowych, w tym interdyscyplinarnych, ważnych dla rozwoju nauki, wykraczających poza dotychczasowy stan wiedzy, i których efektem mogą być odkrycia naukowe,
• HARMONIA 8 na projekty badawcze realizowane w ramach współpracy międzynarodowej niepodlegające współfinansowania z zagranicznych środków finansowych,
• SONATA BIS 6 na projekty badawcze mające na celu
powołanie nowego zespołu naukowego, realizowane przez
osoby posiadające stopień naukowy lub tytuł naukowy,
które uzyskały stopień naukowy doktora w okresie od 2
do 12 lat przed rokiem wystąpienia z wnioskiem.
Zachęcamy wszystkich zainteresowanych do zapoznania się ze
szczegółowymi wytycznymi w zakresie wypełniania wniosków w
systemie elektronicznym OSF.
Jednocześnie przypominamy, iż termin składania wniosków w ww. konkursach upływa 15 września 2016 r.

Rada NCN przyjęła warunki i regulamin konkursu
UWERTURA 1 na staże w zagranicznych zespołach naukowych realizujących granty ERC. Będzie
to pierwszy konkurs tego typu realizowany przez NCN w
porozumieniu z Europejską Radą ds. Badań Naukowych
(ERC).
Konkurs ma na celu wsparcie uczonych z polskich jednostek naukowych w skutecznym występowaniu o granty
ERC na realizację prowadzonych badań. Udział w konkursie otwiera możliwość sfinansowania stażu w zagranicznym ośrodku, w wybranym zespole naukowym realizującym grant ERC i jest dedykowany osobom posiadającym co najmniej stopień naukowy doktora,
którzy w swym dorobku posiadają granty NCN. Zasadniczym założeniem UWERTURY jest obowiązek złożenia przez osobę, która będzie realizowała staż w ramach
tego konkursu, wniosku o grant ERC zaplanowany do realizacji w polskiej jednostce naukowej.
Konkurs ogłoszony będzie 15 grudnia 2016 r., natomiast od września br. ERC planuje akcję promocyjną
programu Fellowship to visit ERC grantee, w której
zespoły naukowe realizujące granty ERC zachęcane będą
do przyjmowania stażystów, pochodzących z krajów które
przystąpią do programu.

Statystyki NCN

Rozstrzygnięcie Konkursów FUGA 5 i ETIUDA 4
Narodowe Centrum Nauki ogłosiło wyniki konkursów na staże krajowe dla
młodych naukowców (FUGA 5) oraz stypendia doktorskie (ETIUDA 4).
Wśród 71 laureatów konkursu FUGA 5 znalazły się trzy osoby, które będą
realizować swoje badania na naszej Uczelni:
• mgr Grzegorz Wrona będzie realizował projekt pt.: „Ekonomia
samborska w XVI - XVIII wieku. Przemiany w strukturze gospodarczej i społecznej dóbr” na Wydziale Humanistycznym UMCS;
• dr Urszula Doboszewska będzie prowadziła grant pt.: „Rola receptora GPR39 w zaburzeniach drgawkowych” na Wydziale Biologii
i Biotechnologii UMCS;
• dr Andrzej Ptok będzie realizował projekt pt.: „Badanie wpływu
domieszek na układy nadprzewodzące ze sprzężeniem spin-orbita w
przestrzeni rzeczywistej” na Wydziale Matematyki, Fizyki i Informatyki UMCS.
WSZYSTKIM LAUREATOM SERDECZNIE GRATULUJEMY!

Fundacja na Rzecz Nauki Polskiej - Aktualna Oferta
Konkursowa
Od 15 sierpnia 2016 r. będzie można
składać wnioski w kolejnych edycjach
konkursów FNP finansowanych ze środków FRR w ramach PO IR 2014-2020:

nowacyjnych obszarach i posiadającym partnera naukowego. Projekty
do 36 miesięcy, budżet nie powinien
przekroczyć 2 mln zł.

• FIRST TEAM– celem programu
jest wsparcie pierwszych zespołów
badawczych i zachęcenie do powrotu
do kraju naukowców polskiego pochodzenia lub powrotu po przerwie
do pracy badawczej. Wsparcie będzie
udzielane zespołom pracującym w in-

• HOMING – konkurs na przełomowe projekty o charakterze staży
podoktorskich dla młodych doktorów z całego świata, ze szczególnym
uwzględnieniem powrotów do kraju
wybitnych naukowców polskiego po-

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

Narodowe Centrum Nauki opublikowało
statystyki konkursów ogłoszonych i rozstrzygniętych w 2015r. Z publikacją można
zapoznać się na stronie NCN.
UMCS złożył w 2015 roku 102 wnioski w 13 ogłoszonych przez NCN konkursach:
•
•
•
•

2 wnioski w konkursach FUGA,
2 wnioski w konkursie MAESTRO,
56 wniosków w konkursach OPUS,
25 wniosków w konkursach PRELUDIUM,
• 10 wniosków w konkursach SONATA,
• 4 wnioski w konkursie SONATA BIS,
• 3 wnioski w konkursie POLONEZ.
W 12 rozstrzygniętych w 2015r. konkursach, pracownicy i studenci naszej
Uczelni pozyskali 18 projektów badawczych: 9 w konkursach OPUS, 8
w konkursach PRELUDIUM oraz 1
w konkursie SONATA.

chodzenia, pracujących w najbardziej innowacyjnych obszarach, z
udziałem partnera naukowego. Projekty mogą być realizowane maks.
przez 24 miesiące, a ich budżet nie
powinien przekroczyć 800 000 zł.
Nabór wniosków potrwa do 30 września 2016 r.), a szczegółowe informacje
będą dostępne na stronie internetowej
Fundacji na Rzecz Nauki Polskiej.

Newsletter UMCS, nr 10/ 16 sierpnia 2016r.

MNiSW poinformowało o ustanowieniu nowej formuły Narodowego Programu Rozwoju Humanistyki (Komunikat Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 12 lipca 2016r.) oraz o ogłoszeniu trzech nowych modułów
konkursowych: „Dziedzictwo narodowe”, „Uniwersalia” 2.1 oraz „Uniwersalia” 2.2.
• Moduł „Dziedzictwo narodowe” umożliwi finansowanie długoterminowych projektów badawczych o
szczególnym znaczeniu dla polskiej humanistyki oraz kultury narodowej. Finansowaniem objęte będą
projekty o charakterze dokumentacyjnym, źródłowym, edytorski, translatorskim i słownikowym
o fundamentalnym znaczeniu dla badań nad kulturą narodową. Projekty mają dotyczyć priorytetowych
obszarów badawczych w zakresie nauk humanistycznych ustalonych przez Radę NPRH.
W ramach tego modułu finansowane będą dwa typy projektów:
1. nowe przedsięwzięcia, w których perspektywa badawcza wynosi co najmniej 5 lat – najniższa kwota dofinansowania wynosi 500 tys. zł.
2. projekty kontynuowane, realizowane przynajmniej cztery lata przed dniem złożenia wniosków. Minimalna
prognoza badawcza to 3 lata przy najniższym dofinansowaniu na poziomie 300 tys. zł.
• Moduł konkursowy Uniwersalia 2.1. Przedmiotem modułu jest finansowanie przekładów na języki kongresowe (z priorytetem języka angielskiego) najważniejszych osiągnięć polskiej humanistyki, obejmujących zarówno dawne, jak i nowe osiągnięcia nauk humanistycznych, w celu włączenia ich do międzynarodowego obiegu naukowego. Do konkursu mogą być zgłoszone projekty obejmujące finansowanie przekładów
i publikacji książek (w tym projekty wydania obcojęzycznych, tematycznych numerów monograficznych czasopism, dla których podstawowym językiem jest język polski), o najwyższym poziomie naukowym i wartości
merytorycznej, należących zarówno do klasyki polskiej humanistyki, jak i stanowiących jej nowe osiągnięcia, w
celu ich udostępnienia odbiorcom zagranicznym.
• Moduł Uniwersalia 2.2. sfinansuje projekty obejmujące wydania krytyczne (przekłady na język polski
i naukowe opracowania edytorskie) najważniejszych dzieł należących do humanistyki światowej,
w celu włączenia ich w obieg kultury narodowej. Do konkursu mogą być zgłoszone projekty obejmujące
przekłady na język polski dzieł należących do klasyki humanistyki światowej oraz będących jej nowymi
osiągnięciami (w tym przekłady antologii tematycznych) w celu udostępnienia ich odbiorcom polskim.
Wnioski o finansowanie projektów w wyżej wymienionych konkursach wraz z wymaganymi załącznikami należy złożyć
w formie elektronicznej w systemie OSF, dostępnym na stronie osf.opi.org.pl, w terminie od 15 września do 31
października 2016 r. Szczegółowe informacje dotyczące ww. konkursów dostępne są na stronie MNiSW.

Wizyta Studyjna na Uniwersytecie Bifröst
Centrum Badań Naukowych i Współpracy Międzynarodowej z przyjemnością informuje o uzyskaniu finansowania realizacji wizyty studyjnej na islandzkim Uniwersytecie Bifröst w ramach konkursu
prowadzonego przez Fundację Rozwoju Systemu Edukacji. Projekt wizyty uzyskał 41 pkt. w skali do 45 pkt.
Wizyta odbędzie się w terminie od 4 do 9 września 2016r. Weźmie w niej udział sześciu pracowników UMCS
- przedstawicieli trzech jednostek organizacyjnych, a mianowicie: Centrum Badań Naukowych i Współpracy Międzynarodowej, Uniwersyteckiego Centrum Zdalnego Nauczania i Kursów Otwartych oraz Wydziału Filozofii i
Socjologii UMCS. Wartość dofinansowania wynosi 12 300 euro.
Wizyta ma na celu podtrzymanie i rozwinięcie kontaktów między Uniwersytetami. Uniwersytet Bifröst,
chociaż mniejszy od UMCS, podziela te same wartości, a mały rozmiar umożliwia mu pełnienie roli prototypowni
innowacyjnych rozwiązań, które następnie można adaptować i testować w UMCS. Praktyka pokazuje, że efektywnej współpracy nie nawiązuje się na papierze. Wizyta studyjna umożliwi nam zawiązanie partnerstwa
rzeczywistego, podbudowanego autentycznymi relacjami pomiędzy kadrą obu instytucji.
Projekt finansowany ze środków funduszy norweskich i funduszy EOG, pochodzących z Islandii,
Liechtensteinu i Norwegii oraz środków krajowych. Wyłączną odpowiedzialność za treść publikacji ponosi
Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej.

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