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Narodowe Centrum Nauki (NCN) 

Adres (aktualności konkursowe): http://www.ncn.gov.pl/finansowanie-nauki/konkursy   
Najczęściej zadawane pytania: http://www.ncn.gov.pl/finansowanie-nauki/faq   

Konkursy:  

1. OPUS  

KIEROWNIK PROJEKTU: (formalnie) osoba fizyczna, jednostka naukowa, konsorcjum 
naukowe, sieci naukowe (niepokrywające się z instytucjami naukowymi), centra naukowe 
uczelni, przedsiębiorcy prowadzący badania itd.)  
 
CO JEST FINANSOWANE: projekt badawczy, w tym zakup aparatury naukowo-
badawczej niezbędnej do realizacji tych projektów; koszt zakupu aparatury w naukach 
społecznych maks. 150 tys. zł; koszty pośrednie nie mogą przekraczać 30% kosztów 
bezpośrednich (nie licząc aparatury); zakaz finansowania zadań z innych źródeł. 
 
ZAKRES PROJEKTU: badania podstawowe – oryginalne prace badawcze eksperymentalne 
lub teoretyczne, zdobycie nowej wiedzy o faktach, niekoniecznie z praktycznym 
zastosowaniem; 12-36 miesięcy; zagadnienia z listy paneli dyscyplin NCN   
 
KIEDY: Konkurs ogłaszany dwukrotnie w roku (marzec i wrzesień), następna edycja 
prawdopodobnie w marcu 2013  

2. PRELUDIUM  

KIEROWNIK PROJEKTU: magister, doktorant – osoba rozpoczynający karierę naukową, 
p r z e d  d o k t o r a t e m . Formalnie jako: osoba fizyczna, jednostka naukowa, 
konsorcjum naukowe, sieci naukowe (niepokrywające się z instytucjami naukowymi), centra 
naukowe uczelni, przedsiębiorcy prowadzący badania itd.). WARUNEK: maks. 3 osoby 
w zespole, w tym jedna ze stopniem dra hab. lub z tytułem naukowym (promotor / kierownik) 
– który nie może być beneficjentem projektu.  
 
CO JEST FINANSOWANE: projekt badawczy, 12 mies. – maks. 50 tys., 24 mies. – maks. 
100 tys., 36 mies. – maks. 150 tys. Możliwe dodatkowe 30% na zakup aparatury.  
 
ZAKRES PROJEKTU: badania podstawowe – oryginalne prace badawcze eksperymentalne 
lub teoretyczne, zdobycie nowej wiedzy o faktach, niekoniecznie z praktycznym 
zastosowaniem; zagadnienia z listy paneli dyscyplin NCN   
 
KIEDY: Konkurs ogłaszany dwukrotnie w roku (marzec i wrzesień), następna edycja 
prawdopodobnie w marcu 2013 
 
 

http://www.ncn.gov.pl/finansowanie-nauki/konkursy�
http://www.ncn.gov.pl/finansowanie-nauki/faq�
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3. SONATA  

KIEROWNIK PROJEKTU: osoba ze stopniem doktora uzyskanym najwyżej 5 lat wcześniej, 
rozpoczynające karierę naukową (osoba fizyczna, jednostka… etc.). Celem jest zbudowanie 
warsztatu naukowego przez młodego stażem doktora. WARUNEK: w zespole może być 
najwyżej 1 pracownik ze stopniem dra hab. lub tytułem naukowym, a l e  z  i n n e j  
j e d n o s t k i  niż macierzysta jednostka zatrudniająca kierownika projektu.  
WARUNEK 2: jednostka zatrudniająca kierownika projektu musi się zaangażować 
w realizację projektu. 
 
CO JEST FINANSOWANE: projekt badawczy; finansowanie min. 36 mies., po czym 
możliwość przedłużenia do łącznie 60 mies. Dofinansowanie całości maks. 500 tys. zł.  
Możliwe dodatkowe 150 tys. na zakup aparatury. 
 
ZAKRES PROJEKTU: badania podstawowe – oryginalne prace badawcze eksperymentalne 
lub teoretyczne, zdobycie nowej wiedzy o faktach, niekoniecznie z praktycznym 
zastosowaniem; zagadnienia z listy paneli dyscyplin NCN   
 
KIEDY: Konkurs ogłaszany dwukrotnie w roku (marzec i wrzesień), następna edycja 
prawdopodobnie w marcu 2013 

4. SONATA BIS  

KIEROWNIK PROJEKTU: osoby posiadające stopień naukowy lub tytuł naukowy, które 
uzyskały stopień naukowy doktora w okresie od 2 do 12 lat przed rokiem wystąpienia 
z wnioskiem. WARUNEK: t y l k o  k i e r o w n i k  w zespole może mieć stopień dra 
hab. lub tytuł naukowy. 
 
CO JEST FINANSOWANE: powołanie nowego zespołu naukowego, finansowanie min. 36 
mies. do 60 mies. Dofinansowanie całości maks. 1,5 mln zł  
 
KIEDY: Konkurs ogłaszany dwukrotnie w roku (marzec i wrzesień), następna edycja 
prawdopodobnie w marcu 2013 

5. HARMONIA (projekt badawczy realizowany w ramach współpracy 
międzynarodowej) 

KIEROWNIK PROJEKTU: (formalnie) osoba fizyczna, jednostka naukowa, konsorcjum 
naukowe, sieci naukowe (niepokrywające się z instytucjami naukowymi), centra naukowe 
uczelni, przedsiębiorcy prowadzący badania itd.). WARUNEK: współpraca międzynarodowa 
z partnerami z zagranicznych instytucji naukowych, w ramach inicjatyw dwustronnych, 
wielostronnych.  
 
ZAKRES PROJEKTU: badania podstawowe – oryginalne prace badawcze eksperymentalne 
lub teoretyczne, zdobycie nowej wiedzy o faktach, niekoniecznie z praktycznym 
zastosowaniem; zagadnienia z listy paneli dyscyplin NCN.    
 
CO JEST FINANSOWANE: wyłącznie badania naukowe w Polsce (nie można finansować 
zagraniczbych partnerów ani kupować aparatury); 12-36 mies. koszty pośrednie maks. 30% 
kosztów bezpośrednich. Zakaz finansowania zadań z innych źródeł.  
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UWAGA: Konkurs HARMONIA 4 jest otwarty – do 15 marca 2013  
Ogłoszenie o konkursie: http://www.ncn.gov.pl/ogloszenia/konkursy/harmonia-15-12-2012  

6. MAESTRO  

KIEROWNIK PROJEKTU: d o ś w i a d c z o n y  n a u k o w i e c , prowadzący 
pionierskie badania głównie interdyscyplinarne, ważne dla rozwoju nauki, wykraczające poza 
dotychczasowy stan wiedzy, których efektem mogą być odkrycia naukowe. 
WARUNEK: „doświadczony naukowiec”: a) w ostatnich 10 latach 5 publikacji 
w renomowanych czasopismach naukowych, b) kierownictwo co najmniej 2 projektów 
konkursowych, c) udział w komitecie naukowym co najmniej 1 międzynarodowej 
konferencji, opublikowanie co najmniej 1 monografii, wygłoszenie prezentacji na uznanych 
międzynarowych konferencjach, zdobycie międzynarodowej nagrody, członkostwo uznanych 
międzynarodowych stowarzyszeń, możliwe inne osiągnięcia (co najmniej 3 z powyższej 
listy).  
 
ZAKRES PROJEKTU: badania podstawowe – oryginalne prace badawcze eksperymentalne 
lub teoretyczne, zdobycie nowej wiedzy o faktach, niekoniecznie z praktycznym 
zastosowaniem; zagadnienia z listy paneli dyscyplin NCN.    
 
CO JEST FINANSOWANE: 36 + 24 miesiące badań i współpracy, możlwy zakup aparatury 
maks. za 150 tys. WARUNEK: kwalifikowane są te projekty, których wysokość finansowania 
na cały okres realizacji mieści się w przedziale 500 tys. zł – 3 mln zł dla nauk społecznych;  
koszty pośrednie maks. 30% kosztów bezpośrednich.  
 
UWAGA: Konkurs MAESTRO 4 jest otwarty – do 15 marca 2013  
Ogłoszenie o konkursie: http://www.ncn.gov.pl/ogloszenia/konkursy/maestro-15-12-2012  

7. SYMFONIA – projekty  międzynarodowe, najwyższa jakość + łączenie dziedzin nauki 

KIEROWNIK PROJEKTU: w tym przypadku wniosek może złożyć tylko jednostka naukowa 
bądź konsorcjum naukowe; kierownikiem może być osoba z doktoratem, która w ciągu 
ostatnich 10 lat zrealizowała co najmniej 2 projekty badawcze konkursowe; udział mogą brać 
również kierownicy zespołów naukowych (konsorcjum). Może być maks. 4 partnerów 
podmiotu – WARUNEK: partnerzy nie mogą być zatrudnieni przez żadną z jednostek 
konsorcjum. Liczba wykonawców dowolna.  
 
ZAKRES PROJEKTU: ISTOTNE OGRANICZENIE: co najmniej dwie spośród trzech 
dziedzin: Nauki Humanistyczne, Społeczne i o Sztuce; Nauki Ścisłe i Techniczne; Nauki o 
Życiu.  
 
CO JEST FINANSOWANE: 36-60 mies. WARUNEK: kwalifikowane są te projekty, których 
wysokość finansowania na cały okres realizacji mieści się w przedziale 2-7 mln zł. 
WARUNEK 2: Dopuszczone są te projekty badawcze, w których w okresie realizacji 
przewidziane jest stworzenie nowych, p e ł n o e t a t o w y c h  m i e j s c  p r a c y  
dla przynajmniej dwóch osób ze stopniem naukowym doktora (stanowiska typu „post-doc”) 
oraz dla przynajmniej czterech doktorantów. 
 
UWAGA: Konkurs SYMFONIA 1 jest otwarty – do 15 marca 2013  
Ogłoszenie o konkursie: http://www.ncn.gov.pl/ogloszenia/konkursy/symfonia-15-11-2012  

http://www.ncn.gov.pl/ogloszenia/konkursy/harmonia-15-12-2012�
http://www.ncn.gov.pl/ogloszenia/konkursy/maestro-15-12-2012�
http://www.ncn.gov.pl/ogloszenia/konkursy/symfonia-15-11-2012�
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8. FUGA – staże krajowe dla młodych doktorów (post-doc) 

KIEROWNIK PROJEKTU: osoba z doktoratem (najwyżej 5 lat po), która chce odbyć stać w 
jednostce naukowej. Również osoby, w przypadku których stan zaawansowania rozprawy 
doktorskiej pozwala na uzyskanie stopnia naukowego doktora do dnia 30 czerwca…  
 
ZAKRES PROJEKTU: staż w jednostce realizującej badania podstawowe, konieczna zgoda 
jednostki i opiekun naukowy. WARUNEK: nie może być to jdnostka, w której kandydat 
realizował studia III stopnia. WARUNEK 2: nie może być to jdnostka, w której kandydat 
pracował dłużej niż 12 miesięcy  w czasie 4 lat, nie jest zlokalizowana w województwie 
zatrudnienia kandydata ani położenia jednostki studiów III stopnia kandydata. OSTATNI 
WARUNEK: jednostka ta musi być członkiem uznanych stowarzyszeń, międzynarodowych 
organizacji naukowych lub akademii. 
 
CO JEST FINANSOWANE: 12-36 mies. stażu  
 
UWAGA: Konkurs FUGA 2 jest otwarty – do 15 marca 2013  
Ogłoszenie o konkursie: http://www.ncn.gov.pl/ogloszenia/konkursy/fuga-15-12-2012  
 
 

http://www.ncn.gov.pl/ogloszenia/konkursy/fuga-15-12-2012�
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Dodatkowe informacje formalne (NCN) 

Wybrane panele dyscyplin naukowych z listy NCN:  

 
 HS1: Fundamentalne pytania o naturę człowieka i otaczającej go rzeczywistości 
 (np. historia idei, etyka normatywna i opisowa, teoria moralności, teorie religii, 
 historia religii)  
 
 HS2: Kultura i twórczość kulturowa  
 (np. teoria literatury, teoria języka i teoria komunikacji)  
 
 HS3: Wiedza o przeszłości  
 (np. historia społeczna, historia polityczna, etnografia i antropologia kulturowa) 
 
 HS4: Jednostka, instytucje, rynki  
 (np. makroekonomia, mikroekonomia)  
 
 HS5: normy i władza – panel obejmuje nauki o polityce i prawo 
 (np. teoria i filozofia prawa, teoria polityki i myśl polityczna, systemy i ruchy 
 polityczne oraz stosunki międzynarodowe)  
 
 HS6: Człowiek i życie społeczne – psychologia, socjologia  
 (np. psychologia społeczna, socjologia teoretyczna, metodologia, socjologia idei, 
 władzy, organizacji, medioznawstwo, dziennikarstwo, komunikacja społeczna) 
 

Wynagrodzenia za badania  

 
Zalecenie Rady NCN z 5 lipca 2012 w kwestii dodatkowych wymagrodzeń za pracę 
w grantach (dla osób spoza jednostki, zatrudnianych w pełnym wymiarze) 
 
1. Rada postanowiła nie formułować żadnych zaleceń w kwestii wysokości dodatkowych 
wynagrodzeń, przyznawanych osobom już zatrudnionym na umowy o pracę w jednostkach 
realizujących granty NCN. Zdaniem Rady, powyższe wynagrodzenia realizowane np. w 
formie umów o dzieło lub umów zlecenia, powinny podlegać wewnętrznym regulacjom 
jednostek. 

2. Rada NCN podkreśliła, że jednym z jej priorytetów jest wspieranie n o w y c h  
z a t r u d n i e ń , finansowanych z grantów NCN na podstawie umów o pracę zawieranych 
na okres ich realizacji. W tym celu Rada NCN opracowała zalecenia dotyczące wysokości 
miesięcznych wynagrodzeń osób zatrudnianych w pełnym wymiarze czasu pracy. 
Ustalono, że wysokość wynagrodzenia brutto* nie powinna przekraczać: 

dla profesora –  9 tys. zł 

dla doktora habilitowanego –  7 tys. zł 

dla doktora – 5 tys. zł 
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Jednocześnie Rada NCN sugeruje, aby w przypadku zatrudniania w grancie doktorantów 
i studentów, wysokość miesięcznego wynagrodzenia brutto wypłacanego np. na podstawie 
umów cywilnoprawnych nie przekraczała kwoty: 

dla doktoranta – 3 tys. zł 

dla studenta – 1 tys. zł 

* Wynagrodzenie brutto, bez dodatkowych składek ZUS zwiększających całkowity koszt 
zatrudnienia ponoszony przez pracodawcę. 
 

Osoba fizyczna jako kierownik grantu  

 
Osoba taka musi być na zas grantu z a t r u d n i o n a  przez daną instytucję.  
 
Zgodnie z art. 27 ust. 3 ustawy o Narodowym Centrum Nauki (Dz.U. z 2010 r. nr 96, poz. 617 
z późn. zm.) warunkiem zawarcia umowy o realizację i finansowanie projektu badawczego 
jest zatrudnienie osoby, która uzyskała promesę finansowania przez podmiot, o którym 
mowa w art. 10 pkt. 1-8 i 10 ustawy o zasadach finansowania nauki. W związku z 
powyższym przepisem, termin początkowy zatrudnienia musi wyprzedzać termin zawarcia 
umowy o realizację i finansowanie projektu badawczego. 
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Narodowe Centrum Badań i Rozwoju 

ZASADA: Zasadniczym celem finansowanych badań naukowych i prac rozwojowych 
powinna być m o ż l i w o ś ć  p r a k t y c z n e g o  z a s t o s o w a n i a  
i   k o m e r c j a l i z a c j i  uzyskanych wyników. Aby to osiągnąć należy dążyć do 
zapewnienia ścisłej współpracy środowiska naukowego i przemysłowego oraz ukierunkować 
wysiłek merytoryczny i finansowy na projekty, które wpisują się w p o t r z e b y  
i n s t y t u c j i  p a ń s t w a  odpowiedzialnych za realizację zadań w danym obszarze.  
 
CEL NADRZĘDNY PROJEKTÓW:  przyczynienie się do nowoczesnych strategii 
rozwojowych (celem nadrzędnym zbudowanie konkurencyjnej gospodarki opartej na wiedzy). 
A temu sluży również m. in. badanie s p o ł e c z n y c h  aspektów postępu i globalizacji – 
zbiorowej pamięci, tożsamości, systemów wartości i norm, wiedzy społecznej, poczucia 
związku z dziedzictwem kulturowym. „Niezwykle ważne jest więc prowadzenie badań 
związanych z zachowaniem dziedzictwa materialnego i duchowego społeczeństwa 
polskiego”. 
 
Zagadnienia istotne: kapitał intelektualny, nowe źródła postępu, zmiany demograficzne – 
starzenie się społeczeństwa, pokolenie +50, kształtowanie proaktywnych postaw, 
innowacyjność, konkurencyjność, konsumpcja a nowoczesna gospodarka, społeczne 
włączenie (strategia Europa 2020), efektywność administracji publicznej, efektywność 
władzy i administracji (interdyscyplinarność), porównawczo: europejskie polityki a Polska.  
  
Podstawowy dokument: Krajowy Program Badań. Założenia polityki naukowo – technicznej 
i innowacyjnej państwa (załącznik do uchwały Rady Ministrów nr 164/2011). Krajowy 
Program Badań opracowany na podstawie art. 4 ust. 1 ustawy o zasadach finansowania nauki.  
 
Priorytetowe kierunki badań naukowych i prac rozwojowych:  
siedem strategicznych, interdyscyplinarnych kierunków, w tym dwa dotyczą nas najbardziej:   
 
Nr 6. Społeczny i gospodarczy rozwój Polski w warunkach globalizujących się rynków, 
Nr 7. Bezpieczeństwo i obronność państwa. 
 
Zob. http://www.ncbir.pl/gfx/ncbir/pl/defaultopisy/23/1/1/krajowy_program_badan.pdf   
 
  

http://www.ncbir.pl/gfx/ncbir/pl/defaultopisy/23/1/1/krajowy_program_badan.pdf�
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Konkursy NCBiR 

1. Program LIDER  

– doskonalenie kompetencji naukowych z możliwością wdrożenia w gospodarce 
[również: efektywnym zarządzaniu]  
 
KIEROWNIK PROJEKTU: osoba do 35 lat, z doktoratem, autor publikacji w renomowanych 
wydawnictwach, s p o z a  jednostki naukowej – program pokrywa zatrudnienie tej osoby w 
jednostce 
 
CO JEST FINANSOWANE: prace zespołu badawczego nad projektem, który ma być 
wdrożony, pełne zatrudnienie kierownika projektu przez instytucję naukową  
 
UWAGA: wnioski przyjmowane w okresie: 17.12.2012 r. – 15.02.2013 r. 
 
Kontakt:  
dr Barbara Pastuszek-Lipińska 
e-mail:  barbara.lipinska@ncbr.gov.pl  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

mailto:barbara.lipinska@ncbr.gov.pl�
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Fundacja Nauki Polskiej  

http://www.fnp.org.pl/index.php?lng=pl  

 

Na witrynie możliwość p r z e s z u k i w a n i a  oferty konkursów dla osób przed 
doktoratem, doktorów, dr. hab. i profesorów, humanistów etc.  
 
Oferta programowa FNP na rok 2013:  
http://www.fnp.org.pl/files/publikacje/Program_2013_WWW.pdf  
 

Wybrane programy  

1. Program START 

Stypendia dla młodych uczonych - umożliwienie stypendystom pełnego poświęcenia się 
pracy badawczej.  
 
Wysokość rocznego stypendium wynosi 28 000 zł. Fundacja przyzna w 2013 roku do  130 
rocznych stypendiów 
 
Termin składania wniosków: do 31 października 2013 r. 

2. Program VENTURES 

Wspieranie innowacyjnych projektów realizowanych przez młodych uczonych 
Cel: zachęcenie studentów, absolwentów i doktorantów do podejmowania pracy naukowej, 
której wyniki mogą znaleźć zastosowanie w gospodarce. 
 
Finansowanie: imienne stypendium laureata oraz grant badawczy w wysokości zależnej od 
rzeczywistych kosztów prowadzonego projektu, jednak nie więcej niż 35 000 zł rocznie 
 
Termin składania wniosków: do 15 kwietnia 2013 r. 

3. Polskie Honorowe Stypendium Naukowe im. Aleksandra von Humboldta 

(Odpowiednik Humboldt-Forschungspreis dla uczonych zagranicznych).  
 
Cel: Stymulowanie długookresowej współpracy pomiędzy polskimi i niemieckimi badaczami. 
Pokrycie kosztów pobytu niemieckich uczonych w Polsce na okres od 4 do 6 miesięcy.  
Wysokość stypendium wynosi równowartość 4 000 euro miesięcznie. 
 
Termin składania wniosków: do 30 września 2013 r. 

4. Program MONOGRAFIE 

Koszty wydania monografii z zakresu nauk humanistycznych i społecznych. Dotyczy prac 
niepublikowanych, o wysokim poziomie naukowym, odkrywcze, oryginalne, z takim ujęciem 
tematu, by praca była dostępna nie tylko dla specjalistów. 
 
Finansowanie obejmuje koszty wydania pracy w serii Monografie FNP oraz honorarium 

http://www.fnp.org.pl/index.php?lng=pl�
http://www.fnp.org.pl/files/publikacje/Program_2013_WWW.pdf�
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dla autora. Można uzyskać także dofinansowanie tłumaczenia na wybrany język kongresowy 
dzieła naukowego opublikowanego wcześniej w języku polskim. Warunkiem ubiegania się o 
subwencję jest udokumentowanie zainteresowania publikacją i dystrybucją dzieła ze strony 
uznanego wydawnictwa zagranicznego. 
 
Zob. www.fnp.org.pl/monografie  
 
 

http://www.fnp.org.pl/monografie�
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Polsko-Niemiecka Fundacja na rzecz Nauki (PNFN) 

http://www.pnfn.pl/pl/  
 
Fundacja została powołana w celu popierania nauki oraz porozumienia między narodami w 
oparciu o zacieśnianie współpracy studentów, naukowców i badaczy z Polski i Niemiec. 
Celem fundacji jest wspieranie innowacyjnych projektów oraz nowych modeli współpracy. 
 

Konkurs główny: powyżej 12 tys. euro   

Cztery priorytety tematyczne: Procesy europeizacji, transfer kultury i wiedzy, 
wielojęzyczność oraz zmiana norm i wartości. 
 
Kolejna edycja konkursu zostanie rozpisana przez Fundację prawdopodobnie we wrześniu 
2013 r. Przewidziany termin składania wniosków w planowanym konkursie to 15 listopada 
2013 r. Rozpatrzenie wniosków o dofinansowanie nastąpi wówczas w połowie lutego 2014 r. 
 

Uproszczony konkurs dla projektów do 12 tys. euro 

Fundacja planuje ogłosić kolejną edycję konkursu w lutym 2013 r. Wnioski o dofinansowanie 
projektów będzie można nadesłać do 15 kwietnia 2013 r. Decyzje zostaną ogłoszone w lipcu 
2013 r. Projekty zatwierdzone przez Fundację będą mogły się rozpocząć najwcześniej dwa 
tygodnie po ogłoszeniu decyzji.  
 
Finansowanie konferencji.  
 
ZASADA: zwykle finansowane są przedsięwzięcia dwu instytucji akademickich; polskiej 
i niemieckiej.   
 

http://www.pnfn.pl/pl/�
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INNE  

NORFACE: Przyszłość państwa opiekuńczego (Welfare State Futures) 

New Opportunities for Research Funding Agency Cooperation in Europe (NORFACE) 
(sieć 15 europejskich rządowych komitetów ds. finansowania badań naukowych, z naszym 
NCN oraz: m. in. Austrią, Danią, Szwecją, Wielką Brytanią, Niemcami, Francją, Norwegią, 
Holandią) 
 

Program NORFACE: Przyszłość państwa opiekuńczego (Welfare State Futures)  

KIEROWNIK PROJEKTU: w Polsce (zgodnie z wyznacznikami NCN) kierownikiem 
projektu oraz partnerem może być każdy pracownik zatrudniony przez jednostkę badawczą, 
który ma kwalifikacje i możliwości prowadzenia badań w pełnym czasie.  
 
ZAKRES PROJEKTU: przyszłość państwa opiekuńczego badana z perspektywy 
porównawczej co najmniej 3 państw. Tematy składowe: People and the welfare state (social 
citizenship, human capital, public preferences), Inequalities, diversity and the welfare state 
(different types of inequality, increasing diversity and complexity), Rethinking the economics 
of the welfare state, The future politics of the welfare state (Changing groups, demands, 
values, ideas, Evolving institutions and processes), Shifting responsibilities for welfare (The 
roles and responsibilities of different actors, Different levels of governance, Towards new 
models of the welfare mix).  
 
RESEARCH METHODS: (1) Research which cuts across the five themes outlined in the 
programme call will be particularly welcomed (2) The research in this programme should be 
ambitious and innovative. Projects should combine theoretical and empirical analysis. They 
should be comparative, with a clear rationale for the choice of country and analyses which go 
beyond simple country descriptions. (3) The research should provide very clear ‘European 
added value’ (4) The programme welcomes theoretical work in social science disciplines 
including demography, economics, education, human geography, law, political science, 
political theory, psychology, social policy and sociology, as well as inter-disciplinary 
theoretical work. (5) The use of the relevant international comparative data sources is 
advisable: the European Social Survey (ESS), European Value Survey (EVS), Luxembourg 
Income Study (LIS), the Survey of Health, Ageing and Retirement in Europe (SHARE), the 
British Household Panel (and Understanding Society) Surveys and the German Socio-
Economic Panel. Data sources provided by Eurostat, the UN, the OECD, the World Bank, the 
IMF and alike, are also relevant for the programme. Researchers will find information on and 
access to all such existing resources at the European Data Centre for Work and Welfare 
website (EDACWOWE.EU). (6) The programme is particularly keen to encourage the use of 
innovative methods alongside more traditional methods. Innovative methods of research may 
involve technological innovation (including visual, digital and online methods as well as 
experimental methods), the use of theoretical approaches and methods, and novel ways of 
combining different disciplinary approaches. The use of innovative methods of cross-national 
comparative analysis, such as Qualitative Comparative Analysis (QCA) and fuzzy sets, may 
be of particular use in this programme. 
 
CO JEST FINANSOWANE: koszty badań, w szczególności: - koszty personelu, aparatury i 
sprzętu (koszt jednego urządzenia nie może przekroczyć 150 tys. zł), koszty materialne: 
podróże, pobyty i koszty spotkań zespołów, koszty transferu wiedzy, koszty redakcji i 
wydania materiałów, inne. Koszty pośrednie nie mogą przekroczyć 30% bezpośrednich.  
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WARUNKI: NCN nie sfinansuje dodatkowych grantów w ramach „krajowej pomocy dla 
projektu”; koszty administracji muszą się zmieścić w kosztach pośrednich (overheads); 
koszty personelu muszą być zgodne z rekomendacją NCN.  
ZASADA: Zakaz wielokrotnego finansowania tych samych zadań.  
 
UWAGA: Konkurs jest otwarty – do 16 kwietnia 2013 
Witryna NORFACE: http://www.norface.net/pagina.asp?id=955  
 
KONTAKT ws. polskich wymogów:  
 
NARODOWE CENTRUM NAUKI 
Anna Plater Zyberk 
u. Królewska 57, 30-081 Kraków 
e-mail: anna.plater@ncn.gov.pl  
tel. 12 341 9028 
 
Oraz  
 
dr Anna Marszałek, anna.marszałek@ncn.gov.pl, tel. 12 341 9020 
Malwina Jabaczuga-Gębalska, malwina.gebalska@ncn.gov.pl, tel. 12 341 9118 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.norface.net/pagina.asp?id=955�
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Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego 

 

Narodowy Program Rozwoju Humanistyki 

Narodowy Program Rozwoju Humanistyki składa się z 3 przedstawionych poniżej 
modułów: 
 

1. Moduł badawczy:  

 
1.1.Wspieranie długofalowych prac dokumentacyjnych, edytorskich i badawczych 
o fundamentalnym znaczeniu dla dziedzictwa i kultury narodowej (kultury w Polsce), 
realizowane w formie projektów 
 
Co jest finansowane: 
Projekty obejmujące badania naukowe dotyczące długofalowych prac dokumentacyjnych, 
edytorskich i badawczych o fundamentalnym znaczeniu dla dziedzictwa i kultury narodowej, w 
tym. m.in. projekty obejmujące kontynuację prac edytorskich nad seriami wydawniczymi źródeł 
historycznych i literackich, projekty zmierzające do podjęcia lub zakończenia prac nad 
zespołowymi przedsięwzięciami badawczymi, projekty dotyczące spuścizny o szczególnym 
znaczeniu, edycje źródeł. 
Preferowane są projekty zespołowe z obszarów nauk humanistycznych zagrożonych utratą 
ciągłości pokoleniowej lub obszarów, gdzie taka ciągłość została utracona, projekty dotyczące 
problematyki rzadko będącej przedmiotem zainteresowań naukowych – zwłaszcza tam, gdzie 
należy się spodziewać możliwości rozszerzenia bazy źródłowej stanowiącej podstawę 
podejmowanych tematów, istotnych z punktu widzenia wiedzy o kulturze  
 
Wnioski mogą składać:  
a) jednostki naukowe, 
b) biblioteki naukowe,  
c) podmioty działające na rzecz nauki niebędące przedsiębiorcami, 
 
Finansowanie i okres realizacji: 
- finansowane są projekty badawcze, których koszt realizacji wynosi co najmniej 300 tys. zł,  
- okres realizacji od 36 do 60 miesięcy. 
- koszty pośrednie nie mogą przekraczać 10 proc. ogólnych kosztów projektu. 
 
Kryteria oceny: 
- wartość naukowa projektu,  
- znaczenie planowanych wyników dla dziedzictwa i kultury narodowej,  
- zasadność planowanych kosztów projektu badawczego w stosunku do przedmiotu i zakresu 
badań, 
- możliwość wykonania projektu, w tym ocena dorobku naukowego i kwalifikacji wykonawców 
oraz wyposażenia jednostki, 
- wniosek spełniający kryteria formalne i przyjęty do konkursu jest kierowany do opiniowania 
przez 3 recenzentów wskazanych przez członka Rady upoważnionego przez jej 
Przewodniczącego, z uwzględnieniem zasad dobrych praktyk w procedurach recenzyjnych w 
nauce opracowanych przez Zespół do Spraw Etyki w Nauce. Recenzent ocenia wniosek w skali 
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od 0 do 100 punktów. Wniosek może być skierowany do dalszej oceny po uzyskaniu opinii co 
najmniej 2 recenzentów.  
 

Dodatkowe informacje o konkursie:  
Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego,  
Stanisław Sadowski, tel.: 22 52 92 368, e-mail: stanislaw.sadowski@nauka.gov.pl   
 
 
1.2 Wspieranie projektów realizowanych we współpracy międzyśrodowiskowej i 
międzydyscyplinarnej przez zespoły badaczy polskich i zagranicznych, 
 
Co jest finansowane: 
Projekty obejmujące badania naukowe dotyczące długofalowych prac dokumentacyjnych, 
edytorskich i badawczych o fundamentalnym znaczeniu dla dziedzictwa i kultury narodowej, 
realizowane we współpracy międzyśrodowiskowej i interdyscyplinarnej przez naukowców 
polskich i zagranicznych. 
 
Wnioski mogą składać:  
- jednostki naukowe, 
- biblioteki naukowe, 
- podmioty działające na rzecz nauki niebędące przedsiębiorcami, 
- wnioskodawca musi dołączyć do wniosku list intencyjny lub deklarację udziału w projekcie co 
najmniej jednego podmiotu zagranicznego, prowadzącego badania naukowe w obszarze 
tematycznym objętym wnioskiem.  
 
Finansowanie i okres realizacji: 
- brak ograniczeń dotyczących wysokości kosztów realizacji projektów,  
- okres realizacji nie może być dłuższy niż 36  miesięcy, 
- koszty pośrednie nie mogą przekraczać 10 proc. ogólnych kosztów projektu, 
- do konkursu nie mogą być zgłaszane projekty badawcze obejmujące badania naukowe 
wcześniej lub aktualnie wykonywane i finansowane ze środków budżetowych. 
 
 
 
Kryteria oceny: 
- wartość naukowa projektu, 
- znaczenie planowanych wyników dla dziedzictwa i kultury narodowej,  
- zasadność planowanych kosztów projektu badawczego w stosunku do przedmiotu i zakresu 
badań, 
- możliwość wykonania projektu, w tym dorobek naukowy i kwalifikacje wykonawców oraz 
wyposażenia jednostki, 
- wniosek przyjęty do konkursu jest kierowany do opiniowania przez 3 recenzentów wskazanych 
przez członka Rady upoważnionego przez jej Przewodniczącego, z uwzględnieniem zasad 
dobrych praktyk w procedurach recenzyjnych w nauce opracowanych przez Zespół do Spraw 
Etyki w Nauce, 
- recenzent ocenia wniosek w skali od 0 do 100 punktów, 
- wniosek może być skierowany do dalszej oceny po uzyskaniu opinii co najmniej 2 recenzentów.  
 

Dodatkowe informacje o konkursie:  
Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego,  

mailto:stanislaw.sadowski@nauka.gov.pl�
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Stanisław Sadowski, tel.: 22 52 92 368, e-mail: stanislaw.sadowski@nauka.gov.pl  
 

2. Moduł wspierający młodych humanistów  

1. konkurs o finansowanie projektów badawczych o istotnym znaczeniu dla rozwoju 
humanistyki realizowanych przez doktorantów w ramach współpracy 
interdyscyplinarnej, międzyinstytucjonalnej lub międzynarodowej 

Co jest finansowane: 
Projekty badawcze obejmujące zespołową realizację badań naukowych przez doktorantów w 
ramach współpracy interdyscyplinarnej, międzyinstytucjonalnej lub międzynarodowej.  
Kierownikiem projektu badawczego może być osoba mająca otwarty przewód doktorski. 
Warunkiem niezbędnym udziału w konkursie jest posiadanie przez nią co najmniej 2 
publikacji (w tym przyjętych do druku) w czasopismach ujętych na liście European Reference 
Index for the Humanities (ERIH) lub czterech publikacji w czasopismach ujętych na liście 
czasopism punktowanych Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego.  
 
Wnioski mogą składać:  
- jednostki naukowe,  
- biblioteki naukowe,  
- podmioty działające na rzecz nauki niebędące przedsiębiorcami,  
- preferowane są projekty realizowane we współpracy międzynarodowej. Wnioskodawca jest 
zobowiązany dołączyć do wniosku list intencyjny lub deklarację udziału w projekcie co 
najmniej jednego podmiotu zagranicznego, prowadzącego badania naukowe w obszarze 
tematycznym objętym wnioskiem. 
 
 
Finansowanie i okres realizacji: 
- brak ograniczeń dotyczących wysokości kosztów realizacji projektów,  
- okres realizacji nie może być dłuższy niż 24  miesiące, 
- koszty pośrednie nie mogą przekraczać 10 proc. ogólnych kosztów projektu, 
- do konkursu nie mogą być zgłaszane projekty badawcze obejmujące badania naukowe 
wcześniej lub aktualnie wykonywane i finansowane ze środków budżetowych. 
 
Kryteria oceny: 
- wartość naukowa projektu, 
- znaczenie planowanych wyników dla dziedzictwa i kultury narodowej,  
- zakres proponowanej w projekcie współpracy międzynarodowej i jej znaczenie dla realizacji 
projektu i rozwoju naukowego doktorantów, 
- zasadność planowanych kosztów projektu badawczego w stosunku do przedmiotu i zakresu 
badań, w tym szczególnie zasadność kosztów ponoszonych na rzecz partnerów 
zagranicznych,  
- możliwość wykonania projektu, w tym dorobek naukowy i kwalifikacje wykonawców oraz 
wyposażenie jednostki, 
- wniosek przyjęty do konkursu może być skierowany do zaopiniowania przez recenzenta. 
Recenzenta wskazuje członek Zespołu upoważniony przez Przewodniczącego, z 
uwzględnieniem zasad dobrych praktyk w procedurach recenzyjnych w nauce opracowanych 
przez Zespół do Spraw Etyki w Nauce, 



Podstawowe informacje o instytucjach i programach finansujących aktywność naukową  
w zakresie nauk społecznych 

 20 

- na podstawie oceny dokonanej przez Zespół oraz własnej oceny Rada uzgadnia ocenę 
końcową poszczególnych projektów i sporządza listę rankingową. Na jej podstawie minister 
podejmuje decyzję o przyznaniu lub odmowie przyznania środków finansowych na realizacje 
projektów. 
 
Dodatkowe informacje o konkursie:  
Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego,  
Stanisław Sadowski, tel.: 22 52 92 368, e-mail: stanislaw.sadowski@nauka.gov.pl  
 
 
2. konkurs o finansowanie stypendiów doktorskich i post-doktorskich na realizację w 
zagranicznych placówkach naukowych projektów o istotnym znaczeniu dla 
humanistyki, 
 
Co jest finansowane: 
Projekty obejmujące przeprowadzenie badań naukowych o szczególnie istotnym znaczeniu 
dla rozwoju humanistyki w zagranicznych jednostkach naukowych oraz przeprowadzenie za 
granicą specjalistycznych kwerend archiwalnych, bibliotecznych lub badań terenowych, 
których celem jest poszukiwanie i eksploracja niedostępnych w Polsce materiałów 
źródłowych niezbędnych do prowadzenia badań naukowych.  
 
Wnioski mogą składać:  
- jednostki naukowe,  
- biblioteki naukowe,  
- podmioty działające na rzecz nauki niebędące przedsiębiorcami,  
- w przypadku gdy projekt badawczy będzie realizowany w zagranicznej jednostce naukowej 
należy dołączyć do wniosku kopię listu zapraszającego od instytucji zagranicznej oraz 
uzasadnienie konieczności realizacji projektu za granicą.  
 
Finansowanie i okres realizacji: 
- brak ograniczeń dotyczących wysokości kosztów realizacji projektów,  
- okres realizacji nie może być dłuższy niż 24  miesiące, jednak w przypadku projektów 
polegających wyłącznie na przeprowadzeniu specjalistycznych kwerend archiwalnych, 
bibliotecznych lub badań terenowych, okres realizacji projektu nie może przekroczyć 6 
miesięcy, 
- koszty pośrednie nie mogą przekraczać 10 proc. ogólnych kosztów projektu, 
- wysokość stypendium ustalana jest w zależności od miejsca realizacji projektu i wynosi nie 
więcej niż 2500 euro miesięcznie (lub równowartość tej kwoty w innej walucie),  
- stypendia są wypłacane kierownikom projektów przez zatrudniających ich Wnioskodawców 
na podstawie odrębnie zawartej umowy. 
 
Kryteria oceny: 
- wartość naukowa projektu,  
- znaczenie planowanych wyników dla dziedzictwa i kultury narodowej, 
- zasadność realizacji projektu w zagranicznej jednostce naukowej lub zasadność 
przeprowadzenia zagranicznych kwerend,  
- zasadność planowanych kosztów projektu badawczego w stosunku do przedmiotu i zakresu 
badań, 
- możliwość wykonania projektu, w tym dorobek naukowy i kwalifikacje kierownika projektu 
oraz wyposażenie jednostki, 
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- zatrudnienie kierownika projektu badawczego w jednostce naukowej, bibliotece naukowej 
lub podmiocie działającym na rzecz nauki,  
- nieprzekroczony 35 rok życia w chwili zgłoszenia wniosku do konkursu,  
- dla osób nieposiadających stopnia naukowego doktora - otwarcie przewodu doktorskiego,  
- warunkiem niezbędnym udziału w konkursie jest posiadanie w dorobku naukowym przez 
kierownika projektu:  
a) w przypadku osoby nie posiadającej stopnia doktora co najmniej 3 publikacji (w tym 
przyjęte do druku) w czasopismach ujętych na liście European Reference Index for the 
Humanities (ERIH) lub w czasopismach z listy czasopism punktowanych Ministerstwa Nauki 
i Szkolnictwa Wyższego;  
b) w przypadku osoby posiadającej stopień doktora – opublikowaną rozprawę doktorską i co 
najmniej 5 publikacji (w tym przyjęte do druku) w czasopismach ujętych na liście European 
Reference Index for the Humanities (ERIH) lub w czasopismach z listy czasopism 
punktowanych Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego.  
 
 
Dodatkowe informacje o konkursie:  
Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego,  
Stanisław Sadowski, tel.: 22 52 92 368, e-mail: stanislaw.sadowski@nauka.gov.pl  
 

3. Moduł upowszechniający polskie badania humanistyczne w świecie  

1. konkurs o finansowanie projektów upowszechniających wyniki polskich badań 
humanistycznych na świecie  

Co jest finansowane: 
Projekty obejmujące tłumaczenie i publikację w renomowanych wydawnictwach naukowych 
o międzynarodowym zasięgu (także w kooperacji wydawnictw polskich i zagranicznych) 
dzieł opublikowanych w języku polskim (w tym serii wydawniczych stanowiących 
przemyślaną i systematyczną prezentację osiągnięć polskiej humanistyki) o wysokim 
poziomie naukowym i doniosłości merytorycznej, a także wprowadzenie elektronicznych 
wydań w innych wersjach językowych (w szczególności w języku angielskim) 
najważniejszych czasopism polskiej humanistyki wydawanych dotychczas w języku polskim, 
w tym także specjalnych numerów czasopism zawierających wybór materiałów szczególnie 
przydatnych dla czytelników spoza kręgu użytkowników języka polskiego.  
 
 
Wnioski mogą składać:  
- jednostki naukowe,  
- biblioteki naukowe,  
- podmioty działające na rzecz nauki niebędące przedsiębiorcami.  
 
 
Finansowanie i okres realizacji: 
- koszty pośrednie realizacji projektu nie mogą być wyższe niż 10% kosztów ogółem.  
- do określenia wysokości dofinansowania na zadania wydawnicze i tłumaczenia stosuje się 
(oddzielnie dla zadań wydawniczych i tłumaczeń) podwójną podstawową stawkę 
dofinansowania do jednego arkusza wydawniczego dla monografii, czasopisma oraz 
publikacji online, ogłaszaną w formie komunikatu w Biuletynie Informacji Publicznej na 
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stronie urzędu obsługującego Ministra. W szczególnie uzasadnionych przypadkach wysokość 
podstawowej stawki może być zwiększona lub obniżona na podstawie opinii Zespołu i Rady.  
- okres realizacji projektu nie może przekraczać 36 miesięcy. 
 
Kryteria oceny: 
- wartość merytoryczna projektu i jego znaczenie dla celów konkursu, 
- zasadność planowanych kosztów projektu w stosunku do zakresu planowanych prac. 
 
 
Dodatkowe informacje o konkursie:  
Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego,  
Stanisław Sadowski, tel.: 22 52 92 368, e-mail: stanislaw.sadowski@nauka.gov.pl  
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Mobilność Plus 

 
Co jest finansowane: 
Udział naukowców w badaniach naukowych prowadzonych w renomowanych zagranicznych 
ośrodkach naukowych pod opieką wybitnych naukowców o międzynarodowym autorytecie w 
danej dziedzinie nauki.  

Program zapewnia finansowanie pobytu uczestnika programu w zagranicznej jednostce 
naukowej, prowadzącej w sposób ciągły badania naukowe lub prace rozwojowe oraz podróży 
między miejscem zamieszkania uczestnika programu a miejscowością, w której znajduje się 
zagraniczny ośrodek.  

Środki finansowe przyznawane w ramach programu obejmują również środki związane z 
pobytem za granicą małżonka i/lub niepełnoletnich dzieci uczestnika programu oraz kosztów 
ich podróży.  

Uczestnikiem programu może być: 
1) młody naukowiec zatrudniony w jednostce naukowej na podstawie umowy o pracę lub 

mianowania, będący pracownikiem naukowym, naukowo-dydaktycznym lub badawczo-
technicznym, 

2) uczestnik studiów doktoranckich. 
 
Wnioski mogą składać:  
- o przyznanie środków finansowych w ramach programu mogą ubiegać się jednostki 
naukowe zatrudniające lub kształcące na studiach doktoranckich uczestników programu, 
- do wniosku należy dołączyć: 
1) dokument potwierdzający zgodę zagranicznego ośrodka na udział w planowanych 
badaniach naukowych lub pracach rozwojowych kandydata na uczestnika programu (jeżeli 
dokument jest w innym języku niż język polski lub angielski, wymagane jest tłumaczenie), 
2) informację na temat dorobku naukowego przedstawiciela zagranicznego ośrodka 
pełniącego funkcję opiekuna uczestnika programu z okresu ostatnich 5 lat, 
3) opis planowanych przez uczestnika programu badań naukowych lub prac rozwojowych do 
realizacji w ramach projektu, 
4) informację o prowadzonych w momencie składania wniosku badaniach naukowych lub 
pracach rozwojowych, w tym projektach, finansowanych ze środków budżetowych na naukę 
uzyskanych w trybie konkursowym, 
5) w przypadku uczestników studiów doktoranckich - opinię o kandydacie na uczestnika 
programu wydaną przez opiekuna naukowego lub promotora. 
 
 
Finansowanie i okres realizacji: 
- wsparcie finansowe przyznawane jest w kwotach zryczałtowanych: 
a) w wysokości 10 000 zł na każdy miesiąc pobytu, 
b) w wysokości 2 000 zł na każdy miesiąc pobytu małżonka, 
c) w wysokości 1 000 zł na osobę na każdy miesiąc pobytu niepełnoletniego dziecka, 
d) raz na 6 miesięcy przysługuje również finansowanie podróży w obie strony uczestnika 
programu, małżonka lub niepełnoletnich dzieci między miejscem zamieszkania, a 
miejscowością realizacji stypendium,  
- w ramach konkursu finansowane są projekty od 6 do 36 miesięcy, 
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- brak ograniczeń tematycznych, 
- brak ograniczeń odnośnie lokalizacji zagranicznego ośrodka. 
 
Kryteria oceny: 
- wniosek ocenia się w skali od 0-10 pkt, uwzględniając następujące kryteria i wagi: 
a) wartość naukową planowanych badań naukowych lub prac rozwojowych, ze szczególnym 
uwzględnieniem ich wpływu na rozwój nauki w danej dziedzinie lub możliwości 
praktycznego zastosowania ich wyników w kraju  
(zakres punktacji 0-10, waga 30%, maksymalna liczba punktów 3), 
b) dotychczasowe osiągnięcia naukowe kandydata na uczestnika programu  
(zakres punktacji 0-10, waga 30%, maksymalna liczba punktów 3), 
c) rangę naukową zagranicznego ośrodka, w tym dorobek naukowy przedstawiciela tego 
ośrodka, pełniącego funkcję opiekuna lub przedstawiciela tego ośrodka wobec uczestnika 
programu, z okresu ostatnich 5 lat  
(zakres punktacji 0-10, waga 25%, maksymalna liczba punktów 2,5), 
d) wpływ uczestnictwa w programie na dalszy rozwój naukowy uczestnika programu  
(zakres punktacji 0-10, waga 15%, maksymalna liczba punktów 1,5). 
- na podstawie dokonanej oceny zespół przedstawia ministrowi listę rankingową 
wniosków wraz z opinią w sprawie zakwalifikowania do finansowania i rekomendację 
dotyczącą wysokości środków finansowych na uczestnictwo w programie, 
- na podstawie listy rankingowej minister podejmuje decyzję o przyznaniu lub odmowie 
przyznania środków finansowych na uczestnictwo w programie. 
 
 
Dodatkowe informacje o konkursie:  
Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego,  
Anna Koržinek, tel. 22 52 92 348, e-mail: anna.korzinek@nauka.gov.pl  
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Iuventus Plus 

 
Co jest finansowane: 
Wsparcie badań naukowych realizowanych przez wybitnych młodych naukowców, które 
zakończone zostały opublikowaniem wyników w najlepszych czasopismach naukowych, a 
także promocja i popularyzacja wyników tych prac.  
 
Wnioski mogą składać: 
- jednostki naukowe mogą zgłaszać projekty prowadzone przez młodych naukowców, którzy 
do dnia złożenia wniosku nie ukończyli 35 roku życia, jeśli wyniki ich badań zostały 
opublikowane lub przyjęte do publikacji w wiodących światowych czasopismach, ujętych w 
aktualnym wykazie Journal Citations Report (JCR) lub European Reference Index for the 
Humanities (ERIH). 
- do wniosku dołącza się kopie artykułów, opublikowanych w latach 2010-2012 w 
czasopismach naukowych znajdujących się w wykazie JCR lub ERIH albo dokumentów 
potwierdzających przyjęcie artykułów do druku, w których kierownik projektu występuje jako 
główny autor. 
 
Finansowanie i okres realizacji: 
- brak ograniczeń dziedzinowych w konkursie, 
- brak ograniczeń dotyczących wartości projektu,  
- okres finansowania nie może być dłuższy niż 2 lata, 
- minimum 15% ogólnych kosztów realizacji projektu stanowi wynagrodzenie kierownika 
projektu (młodego naukowca). 
 
Kryteria oceny: 
- przy ocenie wniosków uwzględnia się impact factor czasopism naukowych z wykazu JCR 
lub kategorię czasopisma na liście ERIH oraz wartość naukową projektu, 
- wnioski przyjęte do konkursu oceniane są przez zespół interdyscyplinarny powołany przez 
Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego w skali 0-70 punktów, w tym: 
1)  impact factor czasopism naukowych z listy JCR lub kategoria czasopisma na liście ERIH: 
0-50 punktów, 
2) wartość naukowa projektu: 0-20 punktów. 
 
Dodatkowe informacje o konkursie:  
Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego,  
Osoby do kontaktu:   
1/ Orieta Kurkowska: tel. 52 92 490, e-mail: orieta.kurkowska@nauka.gov.pl 
2/ Bożena Tomiak: tel. 22 52 92 454, e-mail: bozena.tomiak@nauka.gov.pl 
  

mailto:bozena.tomiak@nauka.gov.pl�
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Ideas Plus 

Co jest finansowane: 
wsparcie i zachęcenie polskich naukowców do udziału w kolejnych edycjach programu 
IDEAS Europejskiej Rady Badań Naukowych (European Research Council). 
 
Wnioski mogą składać: 
- jednostki naukowe mogą zgłaszać projekty badawcze obejmujące zadania badawcze (lub ich 
część) zgłoszone do uczestnictwa w konkursach programu POMYSŁY przeprowadzanych 
przez Europejską Radę Badań Naukowych (konkursy IDEAS European Research Council): 
ERC – 2011-StG i ERC-2011-AdG, które uzyskały w pierwszym etapie ocenę wyższą niż 70 
punktów, ale nie zostały przyjęte do finansowania, 
- do wniosku dołącza się: 
1) zgłoszenie do konkursu POMYSŁY przeprowadzanego przez Europejską Radę Badań 
Naukowych, 
2) dokumenty  informujące o wyniku merytorycznej oceny zgłoszenia. 
 
 
Finansowanie i okres realizacji: 
- okres realizacji projektu nie może być dłuższy niż 3 lata, 
- w ramach konkursu nie mogą być zgłaszane projekty obejmujące badania naukowe 
finansowane wcześniej lub obecnie ze środków budżetowych na naukę, 
- brak ograniczeń finansowych odnośnie wartości projektu. 
 
Kryteria oceny: 
- przy przyznawaniu środków finansowych bierze się pod uwagę następujące kryteria: 
1)  wartość naukową projektu, 
2) ocenę uzyskaną przez zgłoszenie uczestnictwa w konkursach programu POMYSŁY 
przeprowadzanych przez Europejską Radę Badań Naukowych, 
3)  zasadność planowanych kosztów projektu badawczego w stosunku do przedmiotu i 
zakresu badań, 
4) możliwość wykonania projektu, w tym dorobek naukowy i kwalifikacje wykonawców oraz 
wyposażenie jednostki. 
 
Dodatkowe informacje o konkursie:  
Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego 
Elżbieta Piechna, tel: 22 52 92 427, e-mail: elzbieta.piechna@nauka.gov.pl 
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Diamentowy grant 

Co jest finansowane: 
Finansowanie badań prowadzonych przez wybitnie uzdolnionych absolwentów studiów 
pierwszego stopnia lub studentów po ukończeniu trzeciego roku jednolitych studiów 
magisterskich, umożliwiających skrócenie ścieżki kariery naukowej oraz wcześniejsze 
przygotowanie rozprawy doktorskiej. 
 
Wnioski mogą składać: 
- jednostki naukowe posiadające kategorię naukową A+, A lub B, 
- do wniosku należy dołączyć następujące dokumenty: 
1)  kopię dyplomu ukończenia studiów pierwszego stopnia lub zaświadczenie z uczelni, 
potwierdzające ukończenie trzeciego roku jednolitych studiów magisterskich, wydane w roku 
ogłoszenia konkursu, 
2)  dokumenty potwierdzające osiągnięcia naukowe lub osiągnięcia artystyczne, 
3)  potwierdzenie znajomości co najmniej jednego języka obcego, na poziomie nie niższym 
niż B2 (w szczególności oświadczenie studenta o poziomie znajomości języka obcego 
poświadczone przez lektora lub certyfikat poświadczający znajomość języka obcego), 
4)  opinię opiekuna naukowego, promotora lub promotora pomocniczego o przebiegu badań 
naukowych dotychczas prowadzonych przez wybitnie uzdolnionego studenta lub absolwenta, 
5)  ankietę dorobku naukowego opiekuna naukowego, promotora lub promotora 
pomocniczego. 
 
Finansowanie i okres realizacji: 
- okres realizacji projektu nie może przekraczać 4 lat, 
- wartość projektu nie może przekraczać 200 tys. zł, 
- wynagrodzenie osoby realizującej projekt nie może być niższe nić 2 500 zł,  
- koszty pośrednie realizacji projektu nie mogą przekraczać 10 % ogólnych kosztów, 
- dofinansowanie maksymalnie 100 projektów, 
- brak ograniczeń tematycznych. 
 
Kryteria oceny: 
- w trakcie oceny uwzględniane są następujące kryteria: 
1) wartość naukowa projektu - 40 pkt, 
2) wybitne osiągnięcia - 50 pkt, w tym osiągnięcia:  
a) naukowe: 
  - autorstwo lub współautorstwo publikacji naukowych w recenzowanych czasopismach 
naukowych o zasięgu co najmniej krajowym,  zgodnie z wykazem czasopism naukowych 
ogłoszonym w Komunikacie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 17 września 
2012 r. lub publikacje naukowe w formie książki, 
 - udział w projektach  lub grantach badawczych prowadzonych przez uczelnię, przez uczelnię 
we współpracy z innymi ośrodkami akademickimi lub naukowymi lub partnerami z otoczenia 
społeczno-gospodarczego, 
 - autorstwo lub współautorstwo patentu lub wzoru użytkowego, 
 - wystąpienia na konferencjach naukowych, 
 - nagrody i wyróżnienia w konkursach o zasięgu międzynarodowym, 
 - aktywny udział w pracach w kole naukowym, 
 - udział w programach międzynarodowych realizowanych w ramach międzynarodowej 
współpracy naukowej lub dydaktycznej między uczelniami, 
- udział w praktykach zagranicznych, 
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- udział w programach międzynarodowych realizowanych w ramach międzynarodowej 
współpracy naukowej lub dydaktycznej między uczelniami, 
 - udział w praktykach zagranicznych. 
3) zasadność planowanych kosztów projektu badawczego w stosunku do przedmiotu i zakresu 
badań - 5 pkt, 
4) możliwość wykonania projektu, w tym dorobek naukowy i kwalifikacje wykonawców oraz 
wyposażenie Wnioskodawcy - 5 pkt. 
 
 
Dodatkowe informacje o konkursie:  
Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego 
Zofia Osiak-Kajak, tel. 22 628 22 38, e-mail: zofia.kajak@nauka.gov.pl 
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Instytucje przy Ministerstwie Nauki i Szkolnictwa Wyższego  

1. Biuro Uznawalności Wykształcenia i Wymiany Międzynarodowej 
(przy Ministrze Nauki i Szkolnictwa Wyższego) 

 
KTO MOŻE KORZYSTAĆ: studenci, doktoranci, młodzi naukowcy, starsi naukowcy – w 
zależności od konkretnej umowy 
 
CO JEST FINANSOWANE: Program stypendiów na staże naukowe (specjalizacyjne, 
badawcze, pobyty krótkoterminowe), współpraca naukowo-badawcza z uczelniami 
zagranicznymi; dotyczy różnych omów z 36 krajami Europy, uwzględniając oferty fundacji  
 
KIEDY: oferta stypendialna na lata 2013-2014 z wyszczególnieniem listy krajów dostępna 
pod adresem http://www.buwiwm.edu.pl/wym/intro.htm  
 
Armenia 
Zasady i warunki współpracy określone są w Programie wykonawczym między Rządem 
Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Armenii w dziedzinie kultury, nauki i 
edukacji, który przewiduje: 

• staże naukowo-badawcze trwające od jednego do dziesięciu miesięcy. 
 
Austria 
Strona austriacka oferuje polskim absolwentom uczelni wyższych oraz naukowcom 
następujące rodzaju stypendiów:  

• Stypendia im. Ernesta Macha  
• Stypendia im. Franza Werfla  
• Stypendia im. Richarda Plaschka  

Kryteria ubiegania się o stypendia, warunki administracyjne i finansowe oraz formularze 
zgłoszeniowe znajdują się w austriackiej bazie danych o stypendiach i grantach naukowych 
na stronie www.grants.at  
 
 
Bułgaria 
Program współpracy między Ministerstwem Edukacji i Nauki Rzeczypospolitej Polskiej a 
Ministerstwem Edukacji i Nauki Republiki Bułgarii przewiduje wymianę:  

• pracowników naukowo-dydaktycznych na staże naukowe w łącznym limicie rocznym 
do 10 miesięcy (długość stażu może wynosić od 1 do 10 miesięcy) 

• doktorantów na pobyty studyjne w łącznym limicie rocznym do 10 miesięcy 
 
 
Czechy 
Program współpracy między Ministerstwem Nauki i Szkolnictwa Wyższego Rzeczypospolitej 
Polskiej a Ministerstwem Szkolnictwa, Młodzieży i Kultury Fizycznej Republiki Czeskiej w 
dziedzinie szkolnictwa wyższego na lata 2011-2014 przewiduje wymianę: 

• pracowników akademickich na staże naukowe w łącznym limicie rocznym do 30 
miesięcy (długość pobytu od 1 do 5 miesięcy), 

• studentów oraz doktorantów na pobyty studyjne w łącznym limicie rocznym do 100 
miesięcy (długość pobytu od 2 do 10 miesięcy) 
 

http://www.buwiwm.edu.pl/wym/intro.htm�
http://www.grants.at/�
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Egipt 
Zasady i warunki współpracy określa Program współpracy kulturalno-edukacyjnej między 
Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Arabskiej Republiki Egiptu, który przewiduje 

• 40 (czterdzieści) miesięcy stypendialnych na staże naukowo-badawcze dla studentów i 
doktorantów w różnych dziedzinach nauki, realizowane w egipskich uczelniach i 
instytucjach naukowych 

 
Estonia 
Wymiana odbywa się na podstawie Programu współpracy między Ministerstwem Edukacji 
Narodowej i Sportu RP i Ministerstwem Edukacji i Badań Republiki Estonii w sprawie 
współpracy w obszarze edukacji, który przewiduje: 

• 30 miesięcy stypendialnych rocznie na staże dla studentów, doktorantów i 
pracowników naukowych 

 
Francja 
Współpraca odbywa się na podstawie ustaleń z XI Posiedzenia Polsko-Francuskiej Komisji 
Mieszanej Kulturalnej i Naukowo-Technicznej, które dają możliwości ubiegania się o 
poniższe rodzaju stypendiów: 

• Stypendia Rządu Francuskiego realizowane przez Ambasadę Francji we współpracy z 
Ministerstwem Nauki i Szkolnictwa Wyższego i Biurem Uznawalności Wykształcenia 
i Wymiany Międzynarodowej, 

• Stypendia co-tutelle dla doktorantów; przeprowadzających badania w okresie trzech 
lat, w cyklach 5 miesięcy we Francji i 7 miesięcy w Polsce. 
 

 
Grecja 
Zasady i warunki współpracy określa Program współpracy kulturalnej i naukowej między 
Grecją i Polską, który przewiduje:  

• wymianę studentów i pracowników naukowo-dydaktycznych na letnie kursy języka i 
kultury - do 2 osób rocznie,  

• łącznie 30 miesięcy stypendialnych na staże podyplomowe lub badawcze (czas 
trwania stypendium nie może przekroczyć 10 miesięcy),  

• wymianę pracowników naukowo-dydaktycznych na krótkie (do 7 dni) pobyty 
naukowo-badawcze - do 10 osób (w tym 5 profesorów) rocznie 

 
 
Iran 
Program Wymiany naukowej, edukacyjnej i kulturalnej między Rządem Rzeczypospolitej 
Polskiej a Rządem Islamskiej Republiki Iranu na lata 2010 - 2012 przewiduje:  

• 6 miejsc na 10 - miesięczne staże naukowo-badawcze w zakresie doskonalenia 
znajomości języka perskiego i kultury perskiej na uniwersytetach w Teheranie i 
Isfahanie. Staże przeznaczone są dla studentów wyższych lat studiów oraz nauczycieli 
akademickich. 

 
 
Izrael 
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Program Wykonawczy do Umowy między Rządem RP a Rządem Państwa Izrael o 
współpracy kulturalnej, naukowej i oświatowej na lata 2011-2014 przewiduje:  

• 4 stypendia na letnie kursy języka hebrajskiego,  
• 5 stypendiów 8-miesięcznych dla polskich doktorantów lub młodych naukowców,  
• 1 stypendium 8 miesięczne dla polskich studentów i pracowników naukowych, 

reprezentujących różne dziedziny, w tym studia artystyczne. 
 
 
 
Kazachstan 
Zasady i warunki współpracy określa Porozumienie o współpracy pomiędzy Ministerstwem 
Edukacji Narodowej Rzeczypospolitej Polskiej a Ministerstwem Edukacji i Nauki Republiki 
Kazachstanu, które przewiduje kierowanie: 

• studentów na studia częściowe  
• pracowników naukowych na staże naukowe.  

 
 
Litwa 
Współpraca odbywa się na podstawie Programu współpracy między Ministerstwem Edukacji 
Narodowej i Sportu RP i Ministerstwem Oświaty i Nauki Republiki Litewskiej w dziedzinie 
edukacji, szkolnictwa wyższego i badań naukowych, który przewiduje: 

• 30 miesięcy stypendialnych na staże naukowe (od 1 do 10 miesięcy każdy) dla 
doktorantów i pracowników naukowych 

 
 
Łotwa 
Współpraca odbywa się na podstawie Programu współpracy między Ministerstwem Edukacji 
Narodowej i Sportu RP i Ministerstwem Edukacji i Nauki Republiki Łotewskiej, który 
przewiduje następujące wymiany:  

• 2 osoby na okres do 3 miesięcy na staże naukowe dla pracowników naukowych i 
wykładowców 

• 20 miesięcy stypendialnych na staże naukowe dla studentów studiów zawodowych i 
magisterskich 

• 20 miesięcy stypendialnych na staże dla doktorantów 
 
 
Niemcy 
Program stypendialny Fundacji Alexandra von Humboldta, przeznaczony dla pracowników 
naukowych wszystkich specjalności ze stopniem naukowym doktora:  

• okres - 12 miesięcy  
• limit wieku - 40 lat (w momencie rozpoczęcia stażu)  
• bardzo dobra znajomość języka niemieckiego  
• nie ma określonego limitu miejsc  

Wnioski zgłoszeniowe należy przesyłać na adres:  
Alexander von Humboldt - Stiftung  
Jean-Paul-Straße 12  
D-53173 Bonn (Bad Godesberg)  
tel.: +49/228/833-0  
fax.: +49/228/833-199  
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Szczegółowe informacje o stypendiach można uzyskać na stronie: www.humboldt-
foundation.de.  
DAAD 
Oferta stypendialna skierowana jest do studentów, nauczycieli akademickich oraz 
pracowników naukowych polskich szkół wyższych i naukowców zatrudnionych w 
placówkach naukowych Polskiej Akademii Nauk. 
Wszelkie informacje o ofercie stypendialnej DAAD dostępne są na stronie internetowej 
www.daad.pl  
 
 
Norwegia 
Program Yggdrasil – Young Guest and Doctoral Researchers' Annual Scholarships for 
Investigation and Learning in Norway. 
Najważniejsze kryteria:  

• Program Yggdrasil skierowany jest do doktorantów i młodych naukowców 
• Stypendia na staże badawcze przyznawane są na okres od 1 do 10 miesięcy 
• Aplikanci powinni dostarczyć zaproszenie z norweskiej instytucji przyjmującej 

Wszystkie informacje na temat procedur aplikacyjnych i kryteriów formalnych znajdują się na 
stronie internetowej: www.rcn.no/is 
 
Rosja 
Porozumienie pomiędzy Ministerstwem Edukacji Narodowej RP a Ministerstwem Edukacji i 
Nauki Federacji Rosyjskiej o współpracy w dziedzinie edukacji podpisane w Moskwie 28 
października 2005 roku, zawarte na okres 3 lat z możliwością jego automatycznego 
przedłużenia na następne 3 lata przewiduje: 

• 60 osobomiesięcy stypendialnych na staże naukowe dla pracowników naukowo-
dydaktycznych i doktorantów 

 
 
Rumunia 
Program realizacji umowy między Rządem RP a Rządem Rumunii o współpracy w zakresie 
nauki, szkolnictwa i kultury przewiduje wymianę 

• pracowników naukowo-dydaktycznych na staże naukowe w łącznym limicie rocznym 
do 10 miesięcy 

• studentów i doktorantów na studia częściowe oraz pobyty studyjne w łącznym limicie 
rocznym do 20 miesięcy  

 
 
Serbia 
Program współpracy w dziedzinie edukacji i kultury między Rządem RP a Rządem 
Federalnej Federacji Republiki Jugosławii na lata 2002-2005 przedłużany automatycznie na 
kolejne okresy przewiduje: 

• stypendia na staże naukowe trwające od 1 do 9 miesięcy 
 
 
Słowacja 
Zasady i warunki współpracy określa Program współpracy między Ministerstwem Edukacji 
Narodowej i Sportu Rzeczypospolitej Polskiej a Ministerstwem Szkolnictwa Republiki 
Słowackiej, który przewiduje wymianę:  

http://www.humboldt-foundation.de/�
http://www.humboldt-foundation.de/�
http://www.daad.pl/�
http://www.rcn.no/is�
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• pracowników naukowo-dydaktycznych na staże naukowe w łącznym limicie rocznym 
do 20 miesięcy (długość stażu może wynosić od 1 do 10 miesięcy), 

• doktorantów na pobyty studyjne w łącznym rocznym limicie do 8 miesięcy (długość 
pobytu może wynosić od 1 do 3 miesięcy). 

 
 
Słowenia 
Zasady i warunki współpracy określa Program Współpracy miedzy Rządem Rzeczypospolitej 
Polskiej a Rządem Republiki Słowenii w dziedzinie kultury, nauki i oświaty na lata 2003 – 
2006, który przewiduje wymianę:  

• pracowników naukowych oraz studentów na staże naukowe w łącznym limicie 
rocznym do 16 miesięcy (długość pobytu może wynosić od 1 do 9 miesięcy) 

 
 
Szwajcaria 
Stypendia na pobyty naukowe dla młodych (urodzonych po 1 stycznia 1978 roku) 
absolwentów studiów magisterskich, doktorantów i postdoców, reprezentujących różne 
dziedziny.  

• okres - 12 miesięcy, 
• ilość – 4, 
• wymagana znajomość języka francuskiego, niemieckiego, włoskiego lub angielskiego, 
• wymagane potwierdzenie przyjęcia przez wybrany ośrodek zagraniczny 

 
 
Szwecja 
Szwedzki Instytut Baltic Sea Region Program/Visby Program oferuje stypendia dla 
doktorantów i naukowców.  
Wszelkie dodatkowe informacje na temat procedur aplikacyjnych, kryteriów formalnych, 
terminów aplikowania oraz wymogów znajdują się na stronie internetowej: 
http://www.studyinsweden.se/Scholarships/SI-scholarships/Visby-Program/  
W linku znajdują się natomiast informacje dotyczące innych stypendiów, które na bieżąco 
oferuje IS dla poszczególnych krajów. http://www.studyinsweden.se/Scholarships  
Informacje na temat możliwości uzyskania stypendium dostępne są na stronie Instytutu 
Szwedzkiego pod adresem www.si.se  
 
 
Turcja 
Program realizacji umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki 
Turcji o współpracy w dziedzinach nauki, oświaty i kultury przewiduje:  

• 38 miesięcy stypendialnych (łącznie) na staże językowe, staże naukowo - badawcze 
dla studentów i doktorantów  

 
 
Ukraina 
Porozumienie o współpracy między Ministrem Edukacji Narodowej RP a Ministerstwem 
Oświaty i Nauki Ukrainy, podpisanym 2 lipca 2001r. w Górowie Iławeckim obejmuje 
następującą wymianę:   

• 10 osób na studia częściowe / semestralne  
• 40 osobomiesięcy rocznie na staże naukowo-badawcze dla pracowników naukowo-

dydaktycznych  

http://www.studyinsweden.se/Scholarships/SI-scholarships/Visby-Program/�
http://www.studyinsweden.se/Scholarships�
http://www.si.se/�
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Wietnam 
Zasady i warunki współpracy zostały określone w Porozumieniu pomiędzy Ministerstwem 
Edukacji Narodowej RP i Ministerstwem Edukacji i Kształcenia Socjalistycznej Republiki 
Wietnamu o współpracy w dziedzinie oświaty i szkolnictwa wyższego na lata 2005-2008, 
które przewiduje: 

• Stypendia dla 10 osób rocznie: studentów, uczestników studiów doktoranckich, 
nauczycieli akademickich i pracowników naukowych na staże naukowe trwające do 
10 miesięcy. Stypendia wypłaca strona polska.  
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Porozumienia międzyrządowe 

 

1. CEEPUS 
ŚRODKOWOEUROPEJSKI PROGRAM STUDIÓW UNIWERSYTECKICH 
(Central European Eschange Program for University Studies)  

 

KTO MOŻE KORZYSTAĆ: jednostki uniwersytetu zakładające sieci wspólnie z 
zagranicznymi partnerami – prowadzące do konsorcjów typu Joint Degree, np. wspólnych 
programów studiów doktoranckich. W praktyce mogą to być: studenci (co najmiej po 2 
semestrach skończonych studiów, kadra akademicka, obywatele krajów objętych 
porozumieniem CEEPUS). Kadra zobowiązana jest do przepracowania co najmniej 6 godzin 
w tygodniu pracy.    
 
CO JEST FINANSOWANE: udział w sieci jako student albo jako nauczyciel; pełne koszty 
podróży związane z budowaniem sieci współpracy międzyuczelnianej przy udziale partnerów 
z co najmniej trzech krajów; stypendia na staże krótkoterminowe za granicą, studia 
semestralne i praktyki; seminaria doskonalące, kursy językowe, kursy specjalistyczne.  
 
Dotychczas podpisano trzy programy CEEPUS, porozumienia zawarły: (CEEPUS II): 
Austria, Republika Bułgarii, Republika Chorwacji, Republika Czeska, Republika Węgierska, 
Rzeczpospolita Polska, Rumunia, Republika Słowacka i Republika Słowenii (CEEPUS I) + 
Albania, Austria, Bośnia i Hercegowina, Bułgaria, Czarnogóra, Chorwacja, Czechy, 
Macedonia, Mołdawia, Polska, Rumunia, Serbia, Słowacja, Słowenia, Węgry oraz UNMIK - 
Kosowo. 
 
Porozumienie CEEPUS III – Freemover obejmuje m. in. koszty utrzymania, korzystania z 
laboratoriów, zakwaterowania, ubezpieczenie – w wysokości uzależnionej od kosztów 
utrzymania w danym kraju w ramach współracy międzynarodowej. 
 
KIEDY: Dedadline na aplikacje w sprawie sieci CEEPUS III – 15 stycznia 2013; terminy 
składania innych aplikacji na semestr zimowy do 15 czerwca, na semestr letni do 30 
października. 
 

Informacje ogólne: http://www.buwiwm.edu.pl/wym/index.htm  
Witryna: http://www.buwiwm.edu.pl/wym/index.htm oraz http://www.ceepus.info/  
 

 

http://www.buwiwm.edu.pl/wym/index.htm�
http://www.buwiwm.edu.pl/wym/index.htm�
http://www.ceepus.info/�


Podstawowe informacje o instytucjach i programach finansujących aktywność naukową  
w zakresie nauk społecznych 

 36 

SET – SOCIETY-ENVIRONMENT-TECHNOLOGY – PROJEKT UJ 

 

1. Interdyscyplinarne studia doktoranckie 

KOGO DOTYCZY: doktoranci – trzyletni, interdyscyplinarny program studiów 
doktoranckich, w ramach którego 60 doktorantów może otrzymywać 2 tys. PLN miesięcznie 
przez 36 miesięcy oraz uczestniczyć w przygotowanym programie:  
• Efficient Teaching - dr Iwona Maciejowska 
• Research Management - prof. dr hab. Zdzisław Mach 
• Philosophy and Methodology of Sciences - dr hab. Tomasz Placek, prof. UJ 
• Research Methods - dr hab. Małgorzata Barańska 
• Fundamentals of Sustainable Development - prof. dr hab. January Weiner 
• Evolution of Natural Systems - prof. dr hab. Jan Kozłowski 
• New Trends in Technology and Management - prof. dr hab. Maria Nowakowska 
• History of Civilization and Science - prof. dr hab. Krzysztof Zamorski 
• Interdisciplinary Seminar - dr Marcin Grabowski, dr Joanna Rutkowska 
 
Do programu mogą aplikować doktoranci, którzy w 2013 roku ukończą I rok studiów 
doktoranckich na jednym z 9 Wydziałów biorących udział w projekcie. Warunkiem 
przystąpienia do procesu kwalifikacji jest zaliczenie pierwszego roku studiów doktoranckich 
na macierzystych Wydziałach. 

wnioski należy składać w biurze projektu we wrześniu 2013r. (formularz internetowy jest 
dostępny pod tymlinkiem. Aby go móc wypełnić trzeba być zalogowanym do Portalu UJ . 
 Instrukcja wypełniania formularza rejestracyjnego studia SET 
 
KIEDY: WRZESIEŃ 2013 
 
Kontakt: www.set.uj.edu.pl  
Pytania dodatkowe: martin.grabowski@gmail.com 

 

2. Staże podoktorskie 

KOGO DOTYCZY: asystenci naukowi  
 
Umożliwiają zatrudnienie przez 2 lata (24 miesiące) na etacie asystenta naukowego (bez 
konieczności prowadzenia zajęć dydaktycznych. W czasie stażu należy przygotować wniosek 
do podmiotu grantodawczego w celu dalszego sfinansowania sobie zatrudnienia. Każdy z 
laureatów otrzymuje 4000 brutto/brutto (tj. ok. 3200 brutto) miesięcznie. 
 
KRYTERIA: publikacje naukowe, udokumentowany udział w zespole projektu badawczego, 
jakość projektu, rozmowa kwalifikacyjna 
 
Wniosek jest generowany poprzez stronę internetową i musi być dostarczony w formie 
wydrukowanej do biura projektu najpóźniej w ostatnim dniu w którym prowadzony jest nabór 
do godziny 12.00. Instrukcja wypełniania wniosku. 

http://www.set.uj.edu.pl/studia/formularz�
https://login.uj.edu.pl/login�
http://www.set.uj.edu.pl/c/document_library/get_file?uuid=c880775d-2a39-4e3e-8e7e-8dba543a79f9&groupId=2680408�
http://www.set.uj.edu.pl/�
mailto:martin.grabowski@gmail.com�
http://www.set.uj.edu.pl/documents/2680408/8ebf48c0-6858-4b5d-853a-ed1d58122904�
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KIEDY: Nabór wniosków w maju 2013 (planowane 14 miejsc) 
 
Kontakt: www.set.uj.edu.pl  
Pytania dodatkowe: martin.grabowski@gmail.com 

 
 

3. Staże zagraniczne i szkoły letnie 

 

KOGO DOTYCZY: Pracownicy naukowi do 10 lat od uzyskania stopnia doktora.  
 
Staże i szkoły powinny być ukierunkowane metodologicznie, priorytet mają szkoły letnie. 
Nabór odbywa się 2 razy w roku.  
 
KRYTERIA: osiągnięcia naukowe, zatwierdzony przez kierownika jednostki (Dyrektora 
Instytutu lub Dziekana) plan wykorzystania efektów wyjazdu dla rozwoju jednostki wraz z 
uzasadnieniem lub pozytywną opinię kierownika ds. studiów ISD STŚ w sprawie 
wykorzystania efektów wyjazdu dla podniesienia jakości kształcenia na interdyscyplinarnych 
studiach doktoranckich, potwierdzenie o przyjęciu na staż przez instytucję przyjmującą.  
 
KIEDY: Nabór wniosków na staże zagraniczne będzie miał miejsce najpewniej w marcu 
2013 roku. 
 
Nie ma ograniczeń czasowych dotyczących terminu wyjazdu (wyjazd może mieć miejsce np. 
w zimie). Zapraszamy pracowników naukowych (do 10 lat po uzyskaniu stopnia doktora) i 
doktorantów wydziałów biorących udział w projekcie do składania wniosków. 

Kontakt: www.set.uj.edu.pl  
Pytania dodatkowe: martin.grabowski@gmail.com 

 

http://www.set.uj.edu.pl/�
mailto:martin.grabowski@gmail.com�
http://www.set.uj.edu.pl/o-projekcie�
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Polsko-Amerykańska Komisja Fulbrighta 

 
Komisja działa w oparciu o porozumienie rządu USA i RP i służy wzmocnieniu wymiany 
naukowej (w mniejszym stopniu kulturalnej) pomiędzy naszymi krajami. Korzystając ze 
wsparcia Komisji polscy naukowcy na różnych szczeblach naukowego rozwoju mają 
możliwość wyjazdu do Stanów Zjednoczonych, by tam prowadzić badania. Co ważne – 
korzystając ze wsparcia Komisji można również zapraszać amerykańskich ośrodków do nas. 
 
Informacje dodatkowe, kontakty: http://fulbright.edu.pl/index.php/programy/dla-polakow  
 

1. Graduate Students Awards 

KOGO DOTYCZY: osoby, które uzyskały tytuł magistra nie wcześniej niż w ostatnich 
dwóch latach poprzedzających rozpoczęcie stypendium i które nie studiowały wcześniej w 
USA. 
 
KRYTERIA: wysoka średnia ze studiów oraz dobra znajomość angielskiego; trzy listy 
rekomendacyjne. Teoretycznie na etapie przyznawania stypendium nie trzeba mieć wybranej 
uczelni docelowej, ale zdecydowanie lepiej mieć już nawiązane kontakty i przygotowane 
zaproszenie. 
W Warszawie odbywają się rozmowy kwalifikacyjne z kandydatami, które są podstawą 
wydania ostatecznej decyzji. 
 
KIEDY: konkurs zostanie ogłoszony w lutym 2013 (co roku jest ogłaszany mniej więcej w 
lutym). 
 
Maksymalne stypendium wynosi 30 000 dolarów i służy sfinansowaniu pierwszego roku 
magisterskich studiów magisterskich lub doktoranckich w USA. 
 

2. Junior Advanced Research Program 
 

KOGO DOTYCZY: uczestnicy studiów doktoranckich w polskiej uczelni; w trakcie 
stypendium będą uczestnikami ostatnich dwóch lat tych studiów; rozprawa doktorska musi 
być ukończona dopiero po powrocie ze stypendium. 
 
KRYTERIA: znajomość języka angielskiego, w ciągu ostatnich pięciu lat nie można było 
przebywać na stypendium w USA; zaproszenie z instytucji Amerykańskiej; trzy listy 
rekomendacyjne. 
W Warszawie odbywają się rozmowy kwalifikacyjne z kandydatami, które są podstawą 
wydania ostatecznej decyzji. 
 
KIEDY: konkurs zostanie ogłoszony w lutym 2013 (co roku jest ogłaszany mniej więcej w 
lutym). 
 
Stypendium wynosi od 1 600 do 2 000 dolarów na pokrycie kosztów utrzymania, dodatkowo 
pokrywany jest bilet lotniczy oraz przyznawane 2 500 na zagospodarowanie i polisę 
ubezpieczeniową. W przypadku wyjazdu z rodziną – stypendium jest zwiększane o 
maksymalnie 350 dolarów. 

http://fulbright.edu.pl/index.php/programy/dla-polakow�
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3. Senior Advanced Research Awards 
 

KOGO DOTYCZY: osoby posiadające tytuł doktora, uzyskany po 2002 roku; pracownicy 
naukowy polskich uczelni lub placów badawczych. Wykluczone są osoby, które już kiedyś 
uzyskały takie stypendium oraz takie, które w okresie ostatnich 12 miesięcy poprzedzających 
stypendium spędziły więcej niż 6 miesięcy w USA z wizą J. 
 
KRYTERIA: jakość projektu badawczego; zaproszenie ze strony amerykańskiej uczelni, trzy 
listy rekomendacyjne. 
W Warszawie odbywają się rozmowy kwalifikacyjne z kandydatami, które są podstawą 
wydania ostatecznej decyzji. 
 
KIEDY: konkurs zostanie ogłoszony w lutym 2013 (co roku jest ogłaszany mniej więcej w 
lutym). 
 
Stypendium wynosi od 3 000 do 3 500 dolarów miesięcznie z przeznaczeniem na koszty 
utrzymania; pokrywane są koszty biletu lotniczego oraz przyznawana jest dodatkowa suma 
1 500 dolarów na zagospodarowanie. W przypadku wyjazdu z rodziną – przyznawane jest 
dodatkowo maksymalnie 350 dolarów. Stypendysta otrzymuje także ubezpieczenie medyczne 
(uwaga! kiepskawe). 
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