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Obszar strategiczny nr 2 
 

 

Kontakt: Centrum Wspierania Nauki, Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich we Wrocławiu,  

ul. Pasteura 1, 50-367 Wrocław, tel. 71 784 17 86, 71 784 16 99, e-mail: rid2@umed.wroc.pl 
 

Działania realizowane w ramach projektu płatne ze środków Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego  

na podstawie umowy nr 016/RID/2018/19 z dnia 16.01.2019 roku, w kwocie 11 998 121,30 zł. 

 

 
 

AKTUALIZACJA 

 

Ogłoszenie o konkursie na projekty naukowo-badawcze  

realizowane przez wybitnych studentów  

– Aktualizacja z dnia 19.06.2019 r. 

 

 

Od 16 stycznia 2019 r. Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich realizuje projekt pn. „Uniwersytet 

Medyczny we Wrocławiu jako Regionalny Ośrodek Doskonałości w dziedzinie nauk medycznych i 

nauk o zdrowiu” którego celem jest m.in. aktywizacja środowiska naukowego do wzmożonej 

działalności naukowej i publikacji, poprzez działania proinnowacyjne i projakościowe.  Działania te 

osiągnięte zostaną  poprzez realizację projektów krajowych i międzynarodowych, publikacje w 

czasopismach ze znaczącą wartością wskaźnika Impact Factor oraz wspieranie prowadzenia badań 

przez wybitnych pracowników, doktorantów i studentów Uczelni. 

1. Przedmiotem konkursu na projekty naukowo-badawcze realizowane przez wybitnych 

doktorantów jest rozpoczęcie i realizacja projektu krajowego lub międzynarodowego, w wyniku 

którego nastąpi osiągnięcie rezultatu w postaci publikacji w czasopismach umieszczonych w bazie 

Journal Citation Reports (publikacje z IF).  

2. Harmonogram konkursu: 

14.06.2019 r. – ogłoszenie konkursu i regulaminu do konkursu na stronie internetowej projektu - 

www.rid.umed.wroc.pl oraz na stronach Centrum Wspierania Nauki www.nauka.umed.wroc.pl  

17.06.2019 r. – rozpoczęcie przyjmowania wniosków o udział w konkursie przez Centrum Wspierania 

Nauki 

15.07.2019 r.– ostateczny termin składania wniosków o udział w konkursie 

30.08.2019 r. – rozstrzygnięcie konkursu i podanie wyników do wiadomości wnioskodawców 

01.09.2019 r. – rozpoczęcie realizacji projektu 

3. Miejsce składania wniosków:  

Centrum Wspierania Nauki, ul. Pasteura 1, Wrocław, pokój 20 (w formie papierowej) lub za 

pośrednictwem skrzynki ESP na adres: /umedwroc/SkrytkaESP 

mailto:katarzyna.skowronska-dzierzba@umed.wroc.pl
http://www.rid.umed.wroc.pl/
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4. Składanie wniosku: 

a) wniosek należy złożyć zgodnie ze wzorem; 

b) wniosek można składać w formie papierowej (opatrzony podpisem wnioskodawcy) lub w formie 

elektronicznej (opatrzony podpisem elektronicznym kwalifikowalnym); 

Wnioski niekompletne nie będą rozpatrywane.  

5. Czas realizacji projektu: maksymalnie 18 miesięcy (bez możliwości przedłużenia projektu) 

6. Obszary badawcze projektów winny być zgodne z zadaniami strategicznymi Uczelni oraz winny 

dążyć do promocji i rozwoju nauki w Uczelni.  

W ramach konkursu na projekty naukowo-badawcze dla wybitnych pracowników Uczelni obszary 

badawcze winny być powiązane z dziedziną nauk medycznych i nauk o zdrowiu. 

7. Kryteria podstawowe udziału w konkursie: 

Warunki udziału w konkursie: 

a) Wnioskodawca jest pracownikiem Uniwersytetu Medycznego im. Piastów Śląskich będącym 

nauczycielem akademickim, pracownikiem naukowym lub pracownikiem naukowo-technicznym 

będącym opiekunem Studenckiego Koła Naukowego, w którym zrzeszony jest student, co 

potwierdzone jest właściwym dokumentem wewnętrzny, 

b) Osoba, której dotyczy wniosek jest studentem Uniwersytetu Medycznego im. Piastów Śląskich we 

Wrocławiu 

c) student jest autorem lub współautorem minimum 1 publikacji z afiliacją Uczelni wydanej                       

w okresie od 2015 roku do dnia ogłoszenia konkursu1 w czasopiśmie umieszczonym na liście A, B lub 

C Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego. 

Wnioskodawca i student zobowiązani są do spełnienia wszystkich w/w warunków. W przypadku 

braku spełnienia wniosek będzie odrzucany i nie będzie brał udziału w dalszym etapie oceny 

wniosków. 

                                                           
1 poprawka wniesiona w dn.19.06.2019 na wniosek Beneficjentów, zaakceptowana przez Komisję Konkursową 
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8. Wysokość środków przewidzianych na finansowanie projektów w danym roku: 90 tyś. zł  (w tym 

40 tyś. zł do wydatkowania w 2019 r.) 

9. Przewidywana wartość budżetu projektu naukowo-badawczego: średnio 7,5 tyś. zł/projekt 

 

10. Informacja o górnej granicy budżetu projektu: 10 tyś. zł 

11. Informacja o dolnej granicy budżetu projektu: 5 tyś. zł 

12. Oczekiwany minimalny rezultat prowadzonego projektu: minimum 1 publikacja w czasopiśmie 

umieszczonym w bazie JCR (publikacje z IF). 

13. Dokumentacja konkursowa: 

Regulamin konkursu na projekty naukowo-badawcze prowadzone przez wybitnych studentów wraz z 

Załącznikami  
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