KOMUNIKAT
w sprawie składania nowych oświadczeń w związku z wejściem w życie
Ustawy prawo o szkolnictwie wyższym i nauce
Ustawa prawo o szkolnictwie wyższym i nauce oraz Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo o szkolnictwie
wyższym i nauce nakładają na jednostki naukowe obowiązek zebrania nowych oświadczeń dotyczących dziedzin
i dyscyplin naukowych oraz zgody na zaliczenie do liczby pracowników prowadzących działalność naukową (tzw.
liczbę „N”).
W związku z powyższym, uprzejmie proszę o złożenie do dnia 31 października 2018 r. wypełnionych i
podpisanych oświadczeń, stanowiących załącznik do niniejszego Komunikatu.
Oświadczenia należy przekazać w formie papierowej do Działu Obsługi Działalności Naukowej i Współpracy z
Zagranicą.
Ważne:
1) Oświadczenie o dziedzinie i dyscyplinie składa się biorąc pod uwagę ostatnio uzyskany stopień naukowy lub
tytuł profesora lub aktualny dorobek naukowy. Można wskazać łącznie nie więcej niż 2 dyscypliny we wszystkich
podmiotach, w których złożono niniejsze oświadczenie.
2) Oświadczenie o wyrażeniu zgody na zaliczenie do liczby pracowników prowadzących działalność
naukową można złożyć tylko w jednym podmiocie i w nie więcej niż 2 dyscyplinach naukowych. Dyscypliny
wskazane w tym oświadczeniu nie mogą być inne niż te wskazane w oświadczeniu o dziedzinie i dyscyplinie. Przy
wyborze dyscyplin/y wskazuje się procentowy udział czasu pracy przy prowadzeniu działalności naukowej.
W przypadku pytań proszę o kontakt z Działem Obsługi Działalności Naukowej i Współpracy z Zagranicą pod nr
tel. 22 56-01-061 lub 060.

FUNDUSZE EUROPEJSKIE
Serdecznie zapraszamy na wydarzenie związane z najbliższymi konkursami w obszarze „Zdrowie, zmiany
demograficzne i dobrostan”.
- 11 października 2018 r. w sali im. Ignacego Maleckiego (1 piętro) w IPPT PAN – „Warsztaty: co trzeba
wiedzieć, żeby prawidłowo skalkulować budżet, zrealizować i rozliczyć projekt H2020”
Rejestracja dostępna na stronie:
https://www.kpk.gov.pl/?event=warsztaty-co-trzeba-wiedziec-zeby-prawidlowo-skalkulowac-budzetzrealizowac-i-rozliczyc-projekt-h2020-18

MINISTERSTWO NAUKI I SZKOLNICTWA WYŻSZEGO
Do 14 listopada 2018 r. Polsko-Amerykańska Komisja Fulbrighta ogłosiła nabór wniosków w ramach
programu Fulbright Specialist Program na goszczenie amerykańskich specjalistów reprezentujących takie
dziedziny naukowe, jak: amerykanistyka, antropologia, archeologia, administracja publiczna,
bibliotekoznawstwo, dziennikarstwo i komunikacja społeczna, edukacja, ekonomia, fizyka, informatyka,
kształcenie inżynierów, nauki biologiczne, nauki chemiczne, nauki polityczne, matematyka, ochrona środowiska,
pokój i rozwiązywanie konfliktów, pomoc społeczna, prawo, rolnictwo, socjologia, urbanistyka, zarządzanie,
zdrowie publiczne/globalne.
Instytucje goszczące opracowują projekt bazując na najważniejszych obszarach dla swojego wzrostu i rozwoju, a
cel projektu z udziałem Specjalisty opiera się na potrzebach instytucji goszczącej.

Specjalista może prowadzić lub uczestniczyć w m.in. wykładach, seminariach i warsztatach, sympozjach,
konferencjach, konsultacjach w zakresie prac programowych oraz rozwoju kadry administracyjnej/pracowników
naukowo-badawczych, do wykonywania ocen i ekspertyz, czy też rozwijania lokalnych programów i/lub
projektów badawczych.
Formularz zgłoszeniowy dostępny jest na:
https://www.nauka.gov.pl/komunikaty/ruszyl-nabor-do-programu-fulbright-specialist-program-w-ramachpolsko-amerykanskiej-komisji-fulbrighta.html

NARODOWE CENTRUM NAUKI
Konkursy Opus 16, Preludium 16 i Sonata 14
Do 17 grudnia 2018 r. trwa nabór wniosków w ramach konkursów Opus 16, Preludium 16 i Sonata 14 których
organizatorem jest Narodowe Centrum Nauki. Finansowanie mogą uzyskać projekty, które obejmują badania
podstawowe. Wnioski należy składać w wersji elektronicznej za pośrednictwem systemu
http://www.osf.opi.org.pl. Poniżej zamieszczamy krótki opis każdego z konkursów. Łączny budżet konkursów
wynosi 480 mln zł.
Począwszy od ogłoszonych we wrześniu konkursów, Rada NCN wprowadziła zmiany w zakresie finansowania
etatów w grantach NCN. Ustanowiono dodatkowy warunek dla osób ubiegających się o zatrudnienie na
stanowiskach typu post-doc. Nie mogą one być zatrudnione na podstawie umowy o pracę w podmiocie, w którym
będzie realizowany projekt badawczy, w ciągu ostatnich 2 lat przed podjęciem pracy na stanowisku post-doc .
PRELUDIUM 16 - konkurs na projekty badawcze, realizowane przez osoby rozpoczynające karierę naukową
nieposiadające stopnia naukowego doktora. Zgłaszany projekt może trwać od 12 do 36 miesięcy. Budżet
zgłaszanych projektów nie może przekraczać:
 70 000 zł dla projektów, których okres realizacji wynosi 12 miesięcy;
 140 000 zł dla projektów, których okres realizacji wynosi 24 miesiące;
 210 000 zł dla projektów, których okres realizacji wynosi 36 miesięcy.
Dokumentacja konkursowa dostępna jest na stronie: https://www.ncn.gov.pl/ogloszenia/konkursy/preludium16
OPUS 16 - konkurs na projekty badawcze, w tym finansowanie zakupu lub wytworzenia aparatury naukowobadawczej niezbędnej do realizacji tych projektów. Zgłaszany projekt może trwać od 12 do 36 miesięcy. Koszty
pośrednie projektu nie mogą przekraczać 40% wnioskowanych kosztów bezpośrednich (z wyłączeniem aparatury).
W konkursie Opus 16 nie ma dolnej i górnej granicy budżetu zgłaszanych projektów.
Dokumentacja konkursowa dostępna jest na stronie: https://www.ncn.gov.pl/ogloszenia/konkursy/opus16
SONATA 14 - konkurs na projekty badawcze, realizowane przez osoby rozpoczynające karierę naukową
posiadające stopień naukowy doktora. Przez osobę rozpoczynającą karierę naukową posiadającą stopień naukowy
doktora, należy rozumieć osobę, która stopień doktora zdobyła w terminie od 1 stycznia 2011 r. do 31 grudnia
2016 r. Do okresu tego nie wlicza się urlopu macierzyńskiego i wychowawczego, udzielanych na zasadach
określonych w Kodeksie pracy.
Zgłaszany projekt może trwać 12, 24 lub 36 miesięcy. Poza kierownikiem projektu, wśród osób wchodzących w
skład zespołu badawczego, może być zatrudniona jedna osoba posiadający stopień naukowy doktora
habilitowanego lub tytuł naukowy profesora. Osoba ta nie może być jednak zatrudniona w jednostce macierzystej
kierownika projektu. Koszty pośrednie projektu nie mogą przekraczać 40% wnioskowanych kosztów
bezpośrednich (z wyłączeniem aparatury). Dokumentacja konkursowa dostępna jest na stronie:
https://www.ncn.gov.pl/ogloszenia/konkursy/sonata14
BEETHOVEN LIFE 1 - uzupełnienie konkursu BEETHOVEN CLASSIC. Skierowany jest do naukowców
prowadzących badania w zakresie nauk o życiu. Będzie to pierwszy konkurs przeprowadzany przez Centrum w
oparciu o procedurę agencji wiodącej (Lead Agency Procedure). W pierwszej edycji rolę agencji wiodącej pełnić
będzie DFG. W związku z tym wnioski będą oceniane merytorycznie wyłącznie przez niemiecką agencję, a do
NCN będą składane wnioski krajowe na finansowanie polskich części projektów badawczych.
Dokumentacja konkursowa dostępna jest na stronie:
https://www.ncn.gov.pl/ogloszenia/konkursy/beethoven_life1

MINIATURA 2 - nabór ciągły wniosków
MINIATURA 2 jest skierowana do osób posiadających stopień naukowy doktora, nadany w okresie do 12 lat
przed rokiem wystąpienia z wnioskiem, które dotąd nie kierowały i nie kierują realizacją projektów badawczych
finansowanych ze środków NCN. Za fundusze uzyskane w konkursie można zrealizować działania naukowe takie
jak kwerendy i staże naukowe, wyjazdy badawcze, konsultacyjne i konferencyjne, a także badania wstępne i
pilotażowe. Okres finansowania działań to maksymalnie 12 miesięcy, a wysokość budżetu może wynieść od 5 000
do 50 000 złotych. Łączna kwota przeznaczona na drugą edycję konkursu MINIATURA to 20 mln zł. Nabór do
konkursu MINIATURA 2 prowadzony jest w sposób ciągły za pośrednictwem systemu elektronicznego
ZSUN/OSF. Warto jednak złożyć wniosek wcześnie – przyjmowanie zgłoszeń może zostać wstrzymane, jeśli
łączna wnioskowana kwota przekroczy dwukrotność zaplanowanych środków.
Dokumentacja konkursowa dostępna jest na stronie: https://www.ncn.gov.pl/ogloszenia/konkursy/miniatura2

NARODOWE CENTRUM BADAŃ I ROZWOJU
Do 15 października 2018 r. do godziny 16:00 trwa nabór w konkursie EUREKA – 2/2018. Zakres konkursu
(obszary tematyczne, w których uczestniczy NCBR) nie mają ograniczeń. Projekty muszą być ukierunkowane
rynkowo, czyli przewidywać opracowanie nowego produktu, procesu lub usługi i muszą mieć cywilny cel. Lista
krajów/partnerów biorących udział w konkursie dostępna jest na stronie: http://www.eurekanetwork.org/eurekacountries.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Do 20 grudnia 2018 r. trwa nabór wniosków w konkursie TANGO 3. Na dofinansowanie mogą liczyć projekty,
dzięki którym zwiększy się stopień praktycznego wykorzystania wyników badań podstawowych. Celem programu
TANGO jest budowanie pomostu pomiędzy badaniami podstawowymi a stosowanymi i przemysłowymi.
Wnioskodawcy mogą zatem uzyskać fundusze m.in. na tworzenie koncepcji wykorzystania gospodarczego
uzyskanych wcześniej wyników prac badawczych, pozyskiwanie partnerów zainteresowanych ich wdrożeniem,
opracowanie analiz rynkowych czy też zabezpieczenie praw do ochrony własności intelektualnej. Dofinansowanie
będzie stanowiło 100% wartości projektu, przy czym maksymalna wartość grantu nie będzie mogła przekroczyć
200 tys. zł. O środki z NCBR mogą ubiegać się wyłącznie projekty dla których podstawą realizacji są projekty
obejmujące badania podstawowe, finansowane w ramach jednego z następujących konkursów NCN: OPUS,
PRELUDIUM, SONATINA, SONATA, SONATA BIS, HARMONIA, MAESTRO, SYMFONIA, POLONEZ.
Dokumentacja konkursowa dostępna jest na stronie:
https://www.ncbr.gov.pl/o-centrum/aktualnosci/szczegoly-aktualnosci/news/iii-konkurs-w-ramach-wspolnegoprzedsiewziecia-tango-42239/

FUNDACJA NA RZECZ NAUKI POLSKIEJ
Konkurs: TEAM-NET
Do 31 października 2018 r. prowadzony będzie nabór wniosków do nowego konkursu Fundacji na rzecz Nauki
Polskiej o nazwie TEAM-NET, który jest realizowany ze środków Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój.
Celem TEAM-NET jest zachęcenie polskich jednostek naukowych i pracujących w nich badaczy do nawiązywania
ściślejszej współpracy naukowej. TEAM-NET stanowi także kontynuację celów dotychczasowych programów
realizowanych przez Fundację, takich jak TEAM, TEAM-TECH (z modułami core facility), FIRST TEAM,
HOMING czy POWROTY.
W konkursie TEAM-NET będzie można sfinansować nie jeden, ale sieć współpracujących zespołów badawczych,
które będą mogły realizować zakrojone na szeroką skalę projekty B+R o interdyscyplinarnym charakterze.
O finansowanie w konkursie TEAM-NET będą mogli się starać wnioskodawcy reprezentujący od 3 do 6 jednostek
naukowych. W przypadku wniosku składanego przez grupę złożoną z 3 do 5 jednostek, co najmniej jedna z nich
musi posiadać kategorię „A”; gdy grupa liczy 6 jednostek, co najmniej dwie muszą posiadać taką kategorię.
Preferowana będzie współpraca pomiędzy jednostkami z różnych regionów w kraju.

Projekt badawczy może być realizowany przez co najmniej 3 do 6 zespołów zlokalizowanych w jednostkach
naukowych reprezentowanych przez wnioskodawcę w okresie od 3 do 4 lat. Każdy zespół może otrzymać
finansowanie do 3,5 mln zł na 36 miesięcy.
Budżet konkursu wynosi 100 mln zł.
Dokumentacja konkursowa dostępna jest na stronie:
https://www.fnp.org.pl/program-team-net-nabor-wnioskow-w-pazdzierniku/
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Program Start
Do 31 października 2018 r. młodzi uczeni mogą składać wnioski o stypendium w programie START (konkurs
2019). Stypendium START jest wyróżnieniem dla najzdolniejszych młodych badaczy przyznawanym w dowód
uznania dla ich osiągnięć naukowych. Mogą się o nie ubiegać badacze reprezentujący wszystkie dziedziny nauki,
którzy w roku składania wniosku nie przekroczyli 30 r.ż. W bieżącym roku są to osoby urodzone w 1988 r. lub
później bez względu na dzień i miesiąc. Istnieje także możliwość przedłużenia wieku na zasadach uwzględnionych
w regulaminie.
W konkursie o stypendium oceniane są przede wszystkim jakość i oryginalność dotychczasowego dorobku
naukowego kandydata oraz jego najważniejsze osiągnięcie badawcze. W ubiegłych latach wysokość rocznego
stypendium wynosiła 28 000 zł. Stypendium można przeznaczyć na dowolny cel.
Dokumentacja konkursowa dostępna jest na stronie:
https://www.fnp.org.pl/start-2019-rusza-nabor-wnioskow/

NAUKOWA FUNDACJA POLPHARMA
Od 1 października 2018 r. do 31 grudnia 2018 r. trwa nabór wniosków w ramach konkursu Naukowej Fundacji
Polpharmy na stypendia naukowe. Konkurs adresowany jest do uczestników studiów doktoranckich uczelni
medycznych i Centrum Medycznego Kształcenia Podyplomowego. W ramach konkursu przyznanych zostanie
dziesięć stypendiów po 10 000 zł każde.
Zgodnie z informacjami organizatorów prawo zgłoszenia trzech kandydatów do stypendium mają uczelnie,
wnioski składane indywidualnie przez doktorantów nie będą rozpatrywane.
Do konkursu można zgłaszać tylko osoby, które w roku składania wniosku nie mają ukończonych 30 lat.
Ogłoszenie o konkursie dostępne jest na stronie:
https://www.polpharma.pl/aktualnosci-fundacja-naukowa/konkurs-naukowej-fundacji-polpharmy-o-stypendiumnaukowe/

INNE WYDARZENIA
4-16 listopada 2018 r. w Warszawie odbędzie się XI Multidyscyplinarna Konferencja Nauki o Leku – Nauka
dla przemysłu, przemysł dla nauki. Wydarzenie organizowane jest przez Instytut Farmaceutyczny. Konferencja
kierowana jest do chemików różnych specjalizacji, analityków, klinicystów, biochemików, specjalistów w
dziedzinie formy leku, przedstawicieli ośrodków akademickich, towarzystw naukowych, instytutów badawczych
oraz przedstawicieli przemysłu farmaceutycznego. Uczestnikami konferencji będą również przedstawiciele firm,
które zaprezentują urządzenia i technologie podczas prezentacji na stoiskach wystawienniczych.
Więcej informacji na stronie konferencji: http://www.mknol.eu
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Do 18 października 2018 r. trwa nabór na stypendia post-doc w European University Institute (Włochy); do do
5 lat po doktoracie; termin: 18 października 2018 r.:
https://www.eui.eu/ServicesAndAdmin/AcademicService/Fellowships/MaxWeberFellowships

Do 25 października 2018 r. trwa nabór na stypendia post-doc w European University Institute (Włochy);
powyżej 5 lat po doktoracie;
https://www.eui.eu/ServicesAndAdmin/AcademicService/Fellowships/JeanMonnetFellowships
Do 31 października 2018 r. trwa nabór na stypendium fundacji Kościuszko na naukę bądź nauczanie w USA;
https://www.thekf.org/kf/scholarships/exchange-us/
Nabór ciągły: EMBO: 2-letnie stypendia podoktorskie (Europa);
http://www.embo.org/funding-awards/fellowships/long-term-fellowships#about
Nabór ciągły: stypendia European Molecular Biology Organisation dla naukowców na każdym etapie kariery;
aplikacje przyjmowane non-stop (dowolny kraj);
http://www.embo.org/funding-awards/fellowships

