
Projekty badawcze 

finansowane przez Narodowe 

Centrum Nauki 



TYPY KONKURSÓW 

Konkursy na finansowanie projektów badawczych 

Konkursy na finansowanie projektów badawczych dla osób 

nieposiadających stopnia doktora 

Konkursy na finansowanie projektów badawczych dla osób posiadających 

stopień doktora 

 



TERMINY 

Termin składania i rozstrzygnięcia: 

 

15.12.11 – 30.06.12 

15.06.12 – 31.12.12 

15.12.12 – 30.06.13 



INNE KONKURSY 

Konkurs na finansowanie 

międzynarodowego projektu 

badawczego niewspółfinansowanego 

  

15.09.12 – 31.12.12 

 



INNE KONKURSY 

Konkurs dla doświadczonych naukowców 

 

15.09.12 – 31.12.12 

 



INNE KONKURSY 

Konkurs na stypendia doktorskie i staże 

po doktoracie  

 

15.03.12 – 30.06.12 

 



ŚRODKI W PIERWSZYM KONKURSIE 

Konkursy na finansowanie projektów 

badawczych 

 

14 064 000 zł 

 

91 projektów finansowanych ze zgłoszonych 

300 



ŚRODKI W PIERWSZYM KONKURSIE 

Konkursy na finansowanie projektów 

badawczych dla osób posiadających stopień 

doktora  

 

5 766 000 zł  

 

33 projekty ze zgłoszonych 142 



ŚRODKI W PIERWSZYM KONKURSIE 

Konkursy na finansowanie projektów 

badawczych dla osób nieposiadających 

stopnia doktora 

 

1 954 000 zł 

 

38 projektów ze zgłoszonych 137 



OCENA 

Trzyetapowa ocena 

Etap wstępny – ocena formalna plus 

kryterium badan podstawowych 

Recenzje w dwóch kolejnych etapach  

Uzgodnienie ocen przez panel ekspertów 

w obu kolejnych etapach 



KRYTERIA OCENY 

Projekty badawcze ogólne i mgr: 

Ocena merytoryczna wniosku – 40% 

Ocena wnioskodawcy – 40% 

Ocena kosztorysu – 10% 

Ocena możliwości wykonania – 10% 



KRYTERIA OCENY 

Projekty badawcze dr: 

Ocena merytoryczna wniosku – 30% 

Ocena wnioskodawcy – 40% 

Ocena kosztorysu – 10% 

Ocena możliwości wykonania – 10% 

Ocena jednostki – 10% 



ISTOTNE KWESTIE 

Badania podstawowe – 

oryginalne prace badawcze 

eksperymentalne lub teoretyczne 

podejmowane przede wszystkim w celu 

zdobywania nowej wiedzy o podstawach 

zjawisk i obserwowalnych faktów bez 

nastawienia na bezpośrednie praktyczne 

zastosowanie lub użytkowanie 



ISTOTNE KWESTIE 

Zawartość merytoryczna  

Kosztorys 



Postępowanie habilitacyjne 



ROZPORZĄDZENIE W SPRAWIE TRYBU 

PRZEPROWADZANIA  

Wniosek: 

- Kopia dyplomu doktora 

- Autoreferat z opisem dorobku i osiągnięć w języku 

polskim i angielskim 

- Wykaz opublikowanych prac w języku polskim i 

angielskim 

- Informacje o osiągnięciach dydaktycznych, 

współpracy z instytucjami i organizacjami i o 

popularyzacji nauki 



ISTOTNE KWESTIE 

Prawidłowo przygotowany wniosek 

Właściwa dyscyplina 

Właściwa rada naukowa 

Wyraźne określenie osiągnięć 



Co jeszcze się zmieniło? 



PRZEWÓD DOKTORSKI 

Warunek otwarcia przewodu: posiadanie wydanej lub 

przyjętej do druku publikacji naukowej w formie 

książki lub co najmniej jednej publikacji naukowej 

w recenzowanym czasopiśmie naukowym o zasięgu 

co najmniej krajowym, określonym przez ministra 

właściwego do spraw nauki na podstawie przepisów 

dotyczących finansowania nauki lub w 

recenzowanym sprawozdaniu z międzynarodowej 

konferencji naukowej  



PRZEWÓD DOKTORSKI 

Rozprawa doktorska może mieć formę 

maszynopisu książki, wydanej książki lub 

spójnego tematycznie zbioru rozdziałów w 

książkach wydanych, spójnego tematycznie 

zbioru artykułów opublikowanych lub 

przyjętych do druku w czasopismach 

naukowych 



PRZEWÓD DOKTORSKI 

Recenzent nie jest zatrudniony w instytucji 

naukowej, gdzie broniona jest rozprawa lub 

z której pochodzi doktorant  

Możliwość przedkładania rozprawy 

doktorskiej i obrony w języku angielskim 

Wzmocnione reguły jawności doktoratów 

poprzez wprowadzenie wymogu publikacji 

treści doktoratu oraz recenzji na stronie 

internetowej uczelni 



POSTĘPOWANIE O NADANIA TYTUŁU 

PROFESORA 

Warunki: 

- ma osiągnięcia naukowe znacznie przekraczające 

wymagania stawiane w postępowaniu 

habilitacyjnym 

- posiada doświadczenie w kierowaniu zespołami 

badawczymi, realizującymi projekty finansowane w 

drodze konkursów krajowych i zagranicznych 



POSTĘPOWANIE O NADANIA TYTUŁU 

PROFESORA 

Warunki – c.d: 

- posiada osiągnięcia w opiece naukowej - 

uczestniczyła co najmniej trzy razy w charakterze 

promotora lub promotora pomocniczego w 

przewodzie doktorskim, w tym co najmniej raz w 

charakterze promotora, oraz co najmniej dwa razy 

w charakterze recenzenta w przewodzie doktorskim 

lub postępowaniu habilitacyjnym 

- odbyła staże naukowe i prowadziła prace naukowe 

w instytucjach naukowych, w tym zagranicznych 

 



POSTĘPOWANIE O NADANIA TYTUŁU 

NAUKOWEGO 

Odejście od recenzji na rzecz ankiet 

wypełnianych przez 5 recenzentów 

wyznaczonych przez CK 

Ankieta zobliguje recenzenta do 

ustosunkowania się do wszystkich istotnych 

elementów oceny osiągnięć naukowych 

uczonego 



INNE OBSZARY KONKUROWANIA I 

OCENY 

Kompleksowa ocena jakości badań naukowych 

– Komitet Ewaluacji Jednostek Naukowych 

Ocena programowa i ocena instytucjonalna – 

Polska Komisja Akredytacyjna  

 

Punktacja czasopism naukowych 

Krajowe Ramy Kwalifikacji 


