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Szanowni Państwo,
Skończył się pod wieloma względami, miejmy nadzieję niepowtarzalny i trudny rok 2020 i weszliśmy 
w rok 2021, kolejny rok Państwa studiów w Szkole Doktorskiej. Tak jak zapowiadaliśmy, opracowa-
ny został regulamin grantów, w oparciu o fundusze, jakie nasza Uczelnia delegowała dla młodych 
naukowców. Warto zajrzeć do regulaminu tych grantów i spróbować powalczyć o dostępne w nich 
fundusze. Z olbrzymią radością przyjęliśmy informację, że nasza Uczelnia uzyskała w ramach kon-
kursu NAWA środki w kwocie blisko 2 mln PLN na umiędzynarodowienie Szkoły Doktorskiej. Niech 
ten sukces, do którego stanęło ponad 30 szkół doktorskich z całego kraju, a beneficjentów jest 12, 

Aktualności na
STYCZEŃ

PUMSTER W PIGUŁCE, CZYLI PRAWIE 2 MILIONY 
NA UMIĘDZYNARODOWIENIE SZKOŁY DOKTORSKIEJ 
OD NAWA

Drodzy Doktoranci, cieszymy się, że możemy wreszcie napisać 
więcej informacji o naszym, ale i Waszym sukcesie, z któ-

rym pewnie zapoznaliście się już częściowo w postaci różnych 
komunikatów tuż przed Świętami Bożego Narodzenia. Tak, to 
prawda, nasza Szkoła Doktorska uzyskała finansowanie projektu 
PPI/STE/2020/1/00014 pt. “Towards unmet clinical and edu-
cational needs at PUMS” złożonego w ramach Programu STER 
– Umiędzynarodowienie szkół doktorskich Narodowej Agencji 
Wymiany Akademickiej NAWA. Projekt, określony akronimem 
PUMSTER, jest realizowany od 4 stycznia br. przez Zespół naszej 
Szkoły Doktorskiej. Przyznane UMP środki finansowe wynoszą 
1 996 290 zł, co po połączeniu z dofinansowaniem ze strony 
Uczelni daje 2 218 000 zł.

Uzyskanie finansowania jest dużym 
sukcesem naszej Uczelni. Nagro-
dzony projekt znalazł się wśród 12 
wybranych z pośród 34 złożonych 
przez krajowe uczelnie i jednostki 
PAN. Wśród jednostek naukowych, 
którym przyznano finansowanie 
jest aż 8, którym przyznano status 
uczelnia badawcza. 

Fakt ten plasuje UMP pomiędzy takimi jednostkami jak m.in. Uni-
wersytet Jagielloński w Krakowie, Akademia Górniczo-Hutnicza 
im. Stanisława Staszica w Krakowie oraz Uniwersytet im. Ada-
ma Mickiewicza w Poznaniu. Podkreślamy przy tym z ogromną 
satysfakcją, że jesteśmy wśród nagrodzonych jednostek, jedyną 
uczelnią medyczną, której przyznano finansowanie.

Uzyskane finansowanie, które jest systemowym wsparciem 
umiędzynarodowienia naszej Szkoły Doktorskiej w kilku ob-
szarach. Przede wszystkim doskonalenia jakości kształcenia 
oraz jakości badań naukowych, a także zwiększenia mobilności 
międzynarodowej doktorantów. PUMSTER pozwoli na rozwój 
długotrwałej współpracy międzynarodowej i perfekcyjnie speł-
ni wszelkie „unmet needs” naszej Almae Matris w zakresie edu-
kacji, nauki, badań klinicznych i szeroko rozumianej współpracy, 
w tym z przemysłem. Dzięki PUMSTER pozyskamy doktorantów 
oraz promotorów z zagranicy, a także wypłacimy stypendia dok-

będzie dla Państwa motywacją do pracy i aplikowania o kolej-
ne projekty i publikacje. Środki z NAWy zostały tak przez nas 
zaplanowane, abyśmy mogli rekrutować doktorantów z zagra-
nicy, aby móc rozwijać międzynarodowe kształcenie, ale także 
aby Państwo, nasi najlepsi studenci-doktoranci, mogli również 
korzystać z wyjazdów szkoleniowych i konferencji, publikować 
w coraz lepszych czasopismach. Zachęcam do zapoznania 

się z artykułem PUMSTER w pigułce, a także z innymi cieka-
wostkami naszego biuletynu. 

Pomyślności w 2021 roku,

Prof. dr hab. Ewa Wender-Ożegowska
Dyrektor Szkoły Doktorskiej

Doctoral School
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torantom realizującym projekty doktorskie we współpracy mię-
dzynarodowej. Będziemy także mogli efektywniej aplikować i re-
alizować projekty badawcze o charakterze międzynarodowym.

Pozostaje otwarte pytanie na ile PUMSTER zmieni postrzeganie 
naszej Szkoły Doktorskiej z zewnątrz, a także na jakie korzyści 
przełoży się dla każdego z Was. Jakkolwiek odpowiedź na pierw-
szą kwestię pozostaje oczywista, to o ewentualnych pozytywach 
dla Was trochę się rozpiszemy.

Po pierwsze w najbliższych miesiącach staniemy się naprawdę 
dwujęzyczni. Język angielski obok języka polskiego stanie się 
równoprawnym językiem urzędowym szkoły. I tutaj nasuwa się 
refleksja … przecież to miało jeszcze trochę potrwać, dawaliśmy 
sobie trochę czasu na naukę angielskiego, szlifowanie pisania 
i słuchania ze słuchu, naukę ze stron internetowych, podka-
stów…. a tutaj, jak za dotknięciem czarodziejskiej różdżki sta-
nęliśmy w obliczu nowej rzeczywistości, w której trzeba będzie 
próbować komunikatywnie i profesjonalnie komunikować się 
w języku angielskim na co dzień. To oczywiście zmusza nas te-
raz do bardzo intensywnej pracy i nadrobienia braków. Z uwagi 
na to, że postanowiliśmy się wspierać, wiemy że i Wy, jak i nasi 
„Nowi” doktoranci wybaczą nam drobne pomyłki w tym wzglę-
dzie…

Przystępujemy więc do przygotowania nowego naboru, regula-
minów Szkoły Doktorskiej, programu kształcenia, regulaminów 
przyznawania stypendiów, ale i wyjazdów, a przy każdym z nich 
niezliczonej ilości załączników. To co się zmieni, to nasza strona 
internetowa, gdyż chcemy aby jeszcze łatwiej można było ją zna-
leźć, ale i na niej odszukać ważne dla Was informacje.

Pewnie to co Was interesuje, to na ile zmieni się życie „Pierw-
szaków” z rocznika 2021… Od kwietnia rozpoczną studia dok-
toranci zagraniczni – docelowo 6 osób, zrekrutowanych już 
w najbliższym kwartale. Dołączą oni do grupy 18 „Pierwszaków” 
programu anglojęzycznego, aby razem od 1 października złożyć 
ślubowanie i kontynuować naukę w Szkole Doktorskiej docelo-
wo od 36 do 48 miesięcy. Program anglojęzyczny będzie spójny 
z programem polskojęzycznym, ale bardziej intensywny w po-
czątkowym okresie, gdyż cały proces dydaktyczny postaramy się 
zamknąć w początkowych 27 miesiącach, na które otrzymaliśmy 
dofinansowanie procesu dydaktycznego, czyli od 1 października 
2021 r. do 29 grudnia 2023 r.

Każdy z „Pierwszaków” rocznika 2021 będzie miał też dwóch 
promotorów, jednego z naszej Uczelni, a drugiego z zagranicy. Już 
wiemy o czy pomyśleliście… Tak, to duże będzie wyzwanie, ale 
i zarazem szansa, żeby… przy dwóch równie życzliwych podpo-
wiedziach od obu promotorów podczas pracy eksperymentalnej, 
wybrać… jeszcze inne, często lepsze rozwiązanie ☺ Przywilejem 
tej grupy studentów, będzie możliwość uzyskania dodatkowych 
stypendiów zabezpieczonych w projekcie.

Jakie zatem korzyści wynikają z tego programu dla przyszłorocz-
nych doktorantów „Drugiego” i „Trzeciego” roku, czyli Was. Uzy-
skaliśmy dofinansowanie dla kilkunastu stypendiów wyjazdo-
wych, krótkoterminowych jedno- i dwumiesięcznych. Ci z Was, 
którzy w procedurze konkursowej wykażą zasadność tego typu 
wyjazdu, będą mogli skorzystać z tego typu wsparcia.

Ale najważniejsze zostawiliśmy na ko-
niec … PUMSTER uzyskał dofinansowa-
nie dla trzech tygodniowych Szkół Let-
nich i dwóch kursów online, co przełoży 
się na 200 godzin wykładów, semina-
riów i innych. Kursy i Szkoły poprowa-
dzą najlepsi z najlepszych naukowców 
i dydaktyków z całego świata. Pierwsza 
Szkoła będzie już w październiku bie-
żącego roku. Pewnie pamiętacie, że na-
zwa naszego projektu to “Unmet … needs…”. To właśnie te nasze 
– Wasze szkoły i kursy dopełnią program edukacyjny programu 
kształcenia. Możecie śmiało do nas zgłaszać propozycje kogo 
i na jaki temat chcielibyście posłuchać. Prosimy już dziś piszcie 
do nas i czujcie się gospodarzami tych wydarzeń. Jakimi zatem 
“Unmet …. needs ….” Chcemy spiąć te szkoły. Przy okazji kieruje-
my podziękowania dla dr Pauliny Skupin-Mrugalskiej za pomysł 
zwrotu klucza „Unmet … needs …” dla naszych PUMSTEROWYCH 
szkół na etapie pisanie projektu.

Zorganizujemy zatem 3 szkoły pod bardzo pojemnymi tytułami 
“Towards unmet clinical and educational needs at PUMS”, “To-
wards unmet clinical and scientific needs at PUMS” oraz “To-
wards unmet clinical and industrial needs at PUMS”. Mamy na-
dzieję, że zgodzicie się z nami, że tematyka szkół jest pojemna 
i znajdą podczas każdej z nich coś dla siebie lekarze, pielęgniarki, 
farmaceuci, fizjoterapeuci, stomatolodzy, położne, analitycy me-
dyczni… tak naprawdę wszyscy ciekawi nowych wyzwań, którzy 
tylko zapragną posmakować czegoś nowego.

Poza szkołami zorganizujemy dwa kursy online, pierwszy do-
tyczący “Interprofessional education”, a drugi “Proteomics and 
metabolomics in clinical research”, które wiemy że będą dalszym 
ciągiem wypełniania naszych “unmet needs – czyli niezaspo-
kojonych apetytów”. W tym miejscu dziękujemy za pomysły dr 
Magdalenie Cerbin-Koczorowskiej i dr hab. Janowi Matysiakowi. 
Z uwagi na to, że na apel w czasie pisania projektu o pomysły, tak 
wielu z Pracowników UMP odpowiedziało bardzo pozytywnie, 
wiemy że to co przed nami, musi się po prostu udać. Skoro więc 
o apetytach i pragnieniach na więcej i więcej… to powiedzmy ja-
sno i wyraźnie, że wszyscy skorzystamy z tego źródła, którym 
jest w naszej Szkole Doktorskiej – PUMSTER.

Pozostaje jeszcze jedna kwestia, a może przekorne pytanie: A co 
potem? Oczywiście, jeżeli PUMSTER okaże się sukcesem, to my 
jako Zespół Szkoły Doktorskiej będziemy naprawdę szczęśliwi. 
Przecież z wiedzy i spotkań zaplanowanych w projekcie skorzy-
sta kilkuset z Was – Doktorantów oraz Waszych Promotorów, 
duża grupa zainteresowanych Nauczycieli i Naukowców oraz 
Studentów SKN na naszej Uczelni. Czy coś poza tym? Pozostanie 
Kadra naukowa i administracyjna przygotowana do nowych wy-
zwań w tym zakresie. A to jest naprawdę bezcenne. Bardzo liczy-
my na współpracę z Wami, energię, entuzjazm i dobre pomysły. 
Wiemy, że możemy na Was liczyć i że się nie zawiedziemy!!!

Pamiętajcie to nie Wy jesteście dla PUMSTER-a, to PUMSTER jest 
dla Was.
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WARSZTATY ,,DOKTORAT OD PODSZEWKI"

Serdecznie zapraszamy doktorantów, studentów oraz młodych 
pracowników nauki na warsztaty z cyklu Doktorat od Pod-

szewki: ,,Graficzna prezentacja danych w publikacjach nauko-
wych" organizowane przez Radę Samorządu Doktorantów UMP.  

Szkolenie poprowadzi doktorantka Zakładu Immunologii Uni-
wersytetu Medycznego w Białymstoku – mgr Karolina Nowak. 
Tematyka szkolenia obejmie zasady tworzenia tabel i rysunków, 
dzięki którym dane będą zaprezentowane w czytelnej i wizual-
nie atrakcyjnej formie.

Szkolenie odbędzie się w czwartek, 21.01.2020, o godzinie 18:00 
w formie zdalnej, a zapisy dostępne są pod adresem:

A https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfvxH_
EhiQLAsTGq-HRtOzaDxpLvwIxwyDEpkxPIHGeYqPI5g/
viewform?fbzx=-3986069524017156520&fbclid=IwAR
3EDc1Wi8-ZGpo-JdbWn1eLhLhXVZ8zn6p27yQOxiDZH0
FHoewdT7BtpD0
Doktorat od podszewki to wydarzenie wykładowo-warsztato-
we, podczas którego można podszkolić swój warsztat naukowca, 
nauczyciela dydaktycznego lub dowiedzieć się więcej o świecie 
nauki. W tym roku wydarzenie przyjęło formę szkoleń online od-
bywających się cyklicznie przez cały rok akademicki. Tematyka 
dostępnych szkoleń jest aktualizowana na bieżąco – zachęcamy 
do obserwowania aktualności na stronie Rady Samo-
rządu Doktorantów: A http://doktoranci.ump.edu.pl/

 

ZARZĄD KRAJOWEJ REPREZENTACJI DOKTORANTÓW

Członkini Rady Samorządu Doktorantów i uczestniczka dru-
giego roku Szkoły Doktorskiej Uniwersytetu Medycznego 

w Poznaniu – mgr Aleksandra Makarewicz – została wybrana 
podczas XVII Zjazdu Delegatów Krajowej Reprezentacji Dokto-
rantów w dniu 12 grudnia 2020 r. do składu Zarządu Krajowej 
Reprezentacji Doktorantów na kadencję w 2021 roku. 

Rada Samorządu Doktorantów podkreśla, że członkini naszego 
Samorządu będzie w przyszłym roku jedynym przedstawicielem 
uczelni medycznych w tym gremium. 

Gratulujemy!!!

KONKURS PAN DLA DOKTORANTÓW

Oddział PAN w Poznaniu zaprasza do IX edy-
cji konkursu na najlepszą oryginalną pracę 

twórczą opublikowaną w 2020 r., której wio-
dącym autorem jest doktorant z Wielkopolski 
lub Ziemi Lubuskiej.

Konkurs ten przeprowadzony będzie w pięciu obszarach tema-
tycznych, tożsamych z nazwami wydziałów PAN, m.in.: nauki bio-
logiczne i rolnicze czy nauki medyczne.

Pięcioosobowe zespoły oceniające dla ww. obszarów będą nomi-
nowały do nagrody po jednej pracy naukowej. Laureaci uzyska-
ją nagrody pieniężne. Ponadto każdy zespół oceniający będzie 
mógł przedstawić jedną pracę do wyróżnienia bez nagrody pie-
niężnej. Wszyscy laureaci otrzymają dyplomy przyznane przez 
Prezydium Oddziału PAN w Poznaniu i zatwierdzone przez Pre-
zesa PAN, Prof. Jerzego Duszyńskiego. Laureaci nagród pienięż-
nych zostaną także zaproszeni do wygłoszenia krótkich komuni-
katów na temat nagrodzonej pracy na Zgromadzeniu Ogólnym 
Oddziału PAN w Poznaniu.

Wnioski mogą być zgłaszane do biura Oddziału PAN w Poznaniu 
drogą elektroniczną w terminie do 12 marca 2021 r. 

Szczegółowe informacje na temat konkursu (regu-
lamin oraz formularz zgłoszeniowy) znajdują się na 
stronie www Oddziału A http://poznan.pan.pl

A https://poznan.pan.pl/wp-content/uploads/2021/01/
Regulamin-konkursu_2021.pdf
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