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Ogłoszenie o konkursie na projekty naukowo-badawcze  

realizowane przez wybitnych doktorantów 

EDYCJA 2 

 

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 między innymi aktywizacja środowiska 

naukowego do wzmożonej działalności naukowej i wydawania publikacji w wysoko punktowanych 

czasopismach, poprzez działania proinnowacyjne i projakościowe.  Cele  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 

JCR (publikacje z IF).  

2. Harmonogram konkursu: 

14.02.2020 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 

16.03.2020 r. – rozpoczęcie przyjmowania wniosków o udział w konkursie przez Centrum 

Wspierania Nauki 

31.03.2020 r.– ostateczny termin składania wniosków o udział w konkursie 

30.06.2020 r. – rozstrzygnięcie konkursu i podanie wyników do wiadomości wnioskodawców 

01.07.2020 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 

 

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: 12, 18 lub24 miesiące (bez możliwości przedłużenia projektu) 
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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 doktorantów Uczelni obszary 

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

7. Kryteria podstawowe udziału w konkursie: 

Warunki udziału w konkursie: 

1. Wnioskodawcą (Kierownikiem Projektu) może być wyłącznie pracownik Uczelni zatrudniony 

przynajmniej na czas trwania projektu na stanowisku badawczym, badawczo-dydaktycznym 

lub naukowo-technicznym, będącym jednocześnie promotorem lub promotorem 

pomocniczym lub opiekunem naukowym doktoranta. Wnioskodawca powinien być 

zatrudniony na umowę o pracę lub umowę mianowania, a Uczelnia powinna być dla niego 

podstawowym miejscem pracy. 

2. Finansowaniem w ramach konkursu dla wybitnych doktorantów mogą być objęci: 

a) uczestnicy studiów doktoranckich, którzy ukończyli w roku poprzedzającym rok ogłoszenia 

konkursu co najwyżej 2 rok studiów i kontynuują naukę w Uczelni, lub 

b) uczestnicy szkoły doktorskiej, którzy ukończyli w roku poprzedzającym rok ogłoszenia 

konkursu co najwyżej 2 rok studiów i kontynuują naukę w Uczelni, lub 

c) osoby fizyczne niebędące uczestnikami studiów doktoranckich ani uczestnikami szkoły 

doktorskiej, prowadzące działalność naukowo-badawczą lub badawczo-rozwojową  

i posiadające otwarty przewód doktorski w Uczelni, których promotorem jest pracownik 

Uczelni.  

3. Osoby objęte finansowaniem w momencie składania wniosku o finansowanie przez 

Wnioskodawcę, muszą spełniać łącznie następujące warunki: 

a) do ukończenia studiów lub złożenia pracy doktorskiej w Uczelni pozostało doktorantowi nie 

mniej niż zakładany czas trwania projektu (min. 12 m-cy) (załącznik 4b) 

b) posiadać znajomość języka angielskiego na poziomie umożliwiającym opracowanie wniosku 

o finansowanie projektu badawczego w języku angielskim oraz publikację wyników badań 

powstałych w ramach projektu w czasopismach anglojęzycznych,  

a) posiadać udokumentowane zaangażowanie w prowadzenie zaawansowanych badań 

naukowych poprzez autorstwo lub współautorstwo minimum 1 publikacji z afiliacją Uczelni 

wydanej w czasopiśmie umieszczonym w bazie JCR (publikacje z IF) lub przyjętej do druku 

(co wymaga dostarczenia zaświadczenia wydanego przez czasopismo) - w okresie od 2015 

roku do dnia zakończenia naboru wniosków w konkursie, 

b) dorobek naukowy doktoranta jest zgodny z dziedziną nauk medycznych i nauk o zdrowiu  

(w rozumieniu rozporządzenia MNiSW z dnia 20 września 2018 r. w sprawie dziedzin nauki  

i dyscyplin naukowych oraz dyscyplin artystycznych) 
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8. Wysokość środków przewidzianych na finansowanie projektów w danym roku:400 tyś. zł (w 

tym 80 tyś. zł do wydatkowania w 2020 r.) 

9. Informacja o górnej granicy budżetu projektu:  

50 tyś. zł – w przypadku projektów trwających 24 miesiące 

37,5 tyś. zł - w przypadku projektów trwających 18 miesięcy 

25 tyś. zł w przypadku projektów trwających 12 miesięcy 

10. Informacja o dolnej granicy budżetu projektu: 

30 tyś. zł - w przypadku projektów trwających 24 miesiące 

18 tyś zł - w przypadku projektów trwających 18 miesięcy 

15 tyś. zł – w przypadku projektów trwających 12 miesięcy 

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

umieszczonym w bazie JCR (publikacje z IF). 

12. Dokumentacja konkursowa: 

Regulamin konkursu na projekty naukowo-badawcze prowadzone przez wybitnych doktorantów 

wraz z Załącznikami  
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