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NARODOWE CENTRUM BADAŃ I ROZWOJU: PROGRAM LIDER
Celem programu LIDER jest poszerzenie kompetencji młodych naukowców w samodzielnym planowaniu prac badawczych oraz zarządzaniu własnym zespołem badawczym, podczas realizacji projektów
badawczych, których wyniki mogą mieć zastosowanie praktyczne i posiadają potencjał wdrożeniowy.
Program adresowany jest do osób, które:
1. są doktorantami lub nauczycielami akademickimi – i nie posiadają stopnia doktora,
2. posiadają stopień doktora, od uzyskania którego  nie upłynęło 7 lat do okresu tego nie wlicza się przerw związanych z urlopem macierzyńskim, urlopem na warunkach urlopu macierzyńskiego, urlopem ojcowskim, urlopem rodzicielskim lub urlopem wychowawczym, udzielonych na
zasadach określonych w przepisach ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy, lub okresów
pobierania zasiłku macierzyńskiego lub świadczenia rodzicielskiego, albo pobieraniem zasiłku
chorobowego lub świadczenia rehabilitacyjnego, o którym mowa w ustawie z dnia 25 czerwca
1999 r. o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa, w związku z niezdolnością do pracy, w tym spowodowaną chorobą wymagającą rehabilitacji leczniczej) i są zatrudnione w podmiocie o którym mowa w art. 7 ust. 1 ustawy Prawo
o szkolnictwie wyższym i nauce. O środki finansowe nie mogą ubiegać się Wnioskodawcy,
którzy w dacie złożenia Wniosku posiadają stopień naukowy doktora habilitowanego,
3. są autorami publikacji w renomowanych czasopismach naukowych bądź posiadają patenty lub
wdrożenia,
4. dotychczas nie uczestniczyły w roli kierownika projektu w programie LIDER,
5. pozyskają do współpracy jednostkę naukową, która posiada siedzibę w Polsce i która zatrudni
kierownika projektu oraz członków utworzonego przez niego zespołu badawczego,
6. posiadają obywatelstwo polskie lub kartę pobytu w Polsce albo są obywatelami Unii Europejskiej,
którzy przebywają na terenie Rzeczypospolitej Polskiej przez okres dłuższy niż 3 miesiące a ich
pobyt jest zarejestrowany.
Termin naboru: 18 marca 2019 r.
Więcej informacji: https://www.ncbr.gov.pl/programy/programy-krajowe/lider/lider-x-edycja/

NARODOWE CENTRUM NAUKI: SONATINA 3, ETIUDA 7,
UWERTURA 3
Narodowe Centrum Nauki ogłosiło następujące konkursy.
1. SONATINA 3
Konkurs przeznaczony dla osób posiadających stopień naukowy doktora, które uzyskały go do 3 lat
przed rokiem złożenia wniosku, lub którym zostanie on nadany do końca czerwca 2019 r.
Termin naboru: 15 marca 2019 r.
Więcej informacji: https://www.ncn.gov.pl/ogloszenia/konkursy/sonatina3
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2. ETIUDA 7
Konkurs na stypendia doktorskie dla osób, którzy mają otwarty przewód doktorski lub otworzą go
w polskiej jednostce naukowej do 30 kwietnia 2019 r. W ramach grantu można sfinansować trwający od
3 do 6 miesięcy staż w zagranicznym ośrodku naukowym.
Termin naboru: 15 marca 2019 r.
Więcej informacji: https://www.ncn.gov.pl/ogloszenia/konkursy/etiuda7
3. UWERTURA 3
Konkurs dla bardziej doświadczonych badaczy, mający przygotować ich do ubiegania się o prestiżowe
granty finansowane przez Europejską Radę ds. Badań Naukowych (ERC).
Termin naboru: 15 marca 2019 r.
Więcej informacji: https://www.ncn.gov.pl/ogloszenia/konkursy/uwertura3

THE ROYAL SOCIETY: NEWTON INTERNATIONAL FELLOWSHIP
Newton International Fellowship umożliwia dwuletni pobyt badawczy w Wielkiej Brytanii. Adresatami
programu są naukowcy, którzy spełniają następujące warunki:
1. posiadają stopień doktora lub uzyskają go do czasu stypendium;
2. od momentu uzyskania stopnia doktora nie minęło więcej niż 7 lat;
3. pracują poza Wielką Brytanią i nie mają obywatelstwa brytyjskiego;
4. nawiązali współpracę z ośrodkiem badawczym w Wielkiej Brytanii;
5. sprawnie posługują się w językiem angielskim;
Termin naboru: 27 marca 2019 r.
Więcej informacji: https://royalsociety.org/grants-schemes-awards/grants/newton-international/
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THE SCIENTIFIC AND TECHNOLOGICAL RESEARCH COUNCIL
OF TURKEY: FELLOWSHIPS FOR VISITING SCIENTISTS AND
SCIENTISTS ON SABBATICAL LEAVE
.
TÜBITAK, The Scientific and Technological Research Council of Turkey zaprasza naukowców z różnych
krajów do programu umożliwiającego krótko- i długookresowe (trwające od 1 do 12 miesięcy) pobyty
w ośrodkach badawczych w Turcji. Celem wyjazdu może być:
1. wygłoszenie wykładów;
2. przeprowadzenie warsztatów lub seminariów;
3. prowadzenie badań naukowych;
4. prowadzenie zajęć dydaktycznych.
Kandydat powinien posiadać stopień naukowy doktora lub posiadać przynajmniej pięcioletnie doświadczenie w prowadzeniu badań naukowych.
Termin naboru: nabór ciągły
Więcej informacji: https://www.tubitak.gov.tr/en/scholarship/postdoctoral/internationalprogrammes/content-2221-fellowships-for-visiting-scientists-and-scientists-onsabbatical-leave

NEWSLETTER 2-2019 – Konkursy badawcze i stypendia

3

UNIWERSYTET ŁÓDZKI: NAGRODA IM. TADEUSZA
KOTARBIŃSKIEGO
Trwa nabór wniosków w ramach konkursu o nagrodę im. prof. Tadeusza Kotarbińskiego. Do konkursu
można zgłaszać prace naukowe z zakresu nauk humanistycznych. Celem konkursu jest promocją badań,
publikacji humanistycznych i samej humanistyki. Wysokość nagrody wynosi 50 000 zł. Do konkursu
można zgłosić pracę, która spełnia następujące wymagania:

¾¾ została opublikowana w języku polskim lub języku podstawowym dla danej dziedziny przez wydawnictwo działające na rynku krajowym;
¾¾ została opublikowana w 2018 roku i jest to jej pierwsze wydanie;
¾¾ jest pracą z zakresu nauk humanistycznych.
Prace do konkursu mogą zgłaszać:

¾¾ uczelnia, mająca siedzibę główną na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
¾¾ podstawowa jednostka organizacyjna uczelni (np. wydział);
¾¾ instytut naukowy, mający siedzibę główną na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
Termin naboru: 5 kwietnia 2019 r.
Więcej informacji: http://www.uni.lodz.pl/strona/szczegoly/nagroda-im-t-kotarbinskiego

VI EDYCJA KONKURSU IM. INKI BRODZKIEJ-WALD
Celem konkursu im. Inki Brodzkiej-Wald jest promowanie wybitnych prac z zakresu humanistyki.
W obecnej edycji konkursu przyjmowane będą rozprawy doktorskie dotyczące współczesności z zakresu
humanistyki, które zostały obronione w 2018 r. Wnioski konkursowe wraz z wersją elektroniczną pracy
i autoreferatem należy przesłać na adres e-mail: nagrodainki@funduszwieczysty.org.pl. Rozstrzygnięcie
konkursu nastąpi do 21 czerwca 2019 r.
Termin naboru: 22 lutego 2019 r.
Więcej informacji: http://www.funduszewieczyste.pl/pl/modele-funduszy-wieczystych/item/7fundusz-im-prof-aliny-brodzkiej-wald
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AKADEMIA PEDAGOGIKI SPECJALNEJ IM. M. GRZEGORZEWSKIEJ:
WEWNĄTRZUCZELNIANY KONKURS O FINANSOWANIE BADAŃ
NAUKOWYCH
Zapraszamy wszystkich zainteresowanych do składania wniosków o finansowanie badań. Projekty zakwalifikowane do realizacji będą finansowane z subwencji, jaką otrzyma Akademia na prowadzenie badań naukowych w 2020 roku.
Projekt badawczy może być realizowany maksymalnie przez okres 12 miesięcy. Koszt jego realizacji
nie może przekroczyć 13 tys. zł (wraz z kosztami pośrednimi w wysokości 30%). Preferowane będą projekty o charakterze pilotażowym, pomocne przy występowaniu o grant w Narodowym Centrum Nauki.
Formularze wniosków są dostępne w Internecie w zakładce Nauka/Biuro Obsługi Badań i Współpracy
z Zagranicą/Wzory dokumentów.
Reguły oceny aplikacji określa Zarządzenie nr 120/2018 Rektora APS z dnia 31 stycznia 2018 r.
natomiast wymagania dot. kosztorysu i harmonogramu opisane są w Zarządzenie nr 121/2018 Rektora
APS z dnia 31 stycznia 2018 r.
Wnioski proszę składać w pokoju 3222, II piętro, budynek C.
Termin naboru: 31 maja 2018 r.
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AKADEMIA PEDAGOGIKI SPECJALNEJ IM. M. GRZEGORZEWSKIEJ:
SZKOLENIE NT. GRANTÓW KRAJOWYCH NCN
Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej wraz z Samorządem Doktorantów
Wydziału Psychologii UW organizuje szkolenie dotyczące konkursów krajowych Narodowego Centrum
Nauki. Szkolenie prowadzone będzie przez Koordynatora Dyscyplin w dziale Nauk Humanistycznych,
Społecznych i o Sztuce NCN, p. dr Kingę Sekedej. Do udziału zapraszamy zarówno osoby rozpoczynające karierę naukową, jak i nauczycieli akademickich.
Szkolenie odbędzie się 21 marca br. o godz. 13.30 w auli B. Ze względu na otwarty charakter
spotkania, który jest wymogiem NCN, na szkolenie obowiązują zapisy (w sekretariatach instytutów).
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Termin naboru: 27 lutego 2019 r.

