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NEWSLETTER 6-2019 – Konkursy i stypendia badawcze

NARODOWE CENTRUM NAUKI: OPUS 17, PRELUDIUM 17
Narodowe Centrum Nauki ogłosiło następujące konkursy:
1. Opus 17 – konkurs na projekty badawcze, w tym finansowanie zakupu lub wytworzenia aparatury naukowo – badawczej niezbędnej do realizacji tych projektów.
Termin naboru: 17 czerwca 2019
Więcej informacji: https://www.ncn.gov.pl/ogloszenia/konkursy/opus17
2. Preludium 17 – konkurs na projekty badawcze realizowane przez osoby rozpoczynające karierę
naukową nieposiadające stopnia naukowego doktora.
Termin naboru: 17 czerwca 2019
Więcej informacji: https://www.ncn.gov.pl/ogloszenia/konkursy/preludium17

NATIONAL GEOGRAFIC:
NABÓR WNIOSKÓW NA GRANTY BADAWCZE
Trwa nabór wniosków w ramach konkursów na granty National Geographic. W ramach konkursów
badacze z całego świata mogą otrzymać środki na odważne i przekraczające granice projekty, m.in.
z obszaru edukacji i badań naukowych. Nabór wniosków prowadzony jest w następujących konkursach:
1. Exploration Grant – konkurs dla doświadczonych badaczy, którzy mogą się już pochwalić realizacją projektu o wymiernych efektach. Wysokość finansowania mieści się w granicach 10 000–
30 000 dolarów.
Termin naboru: 10 lipca 2019 r.
Więcej informacji: https://www.nationalgeographic.org/grants/grant-opportunities/
2. Early Career Grant – konkurs adresowany do początkujących naukowców, posiadających niewielkie doświadczenie w prowadzeniu badań (do 5 lat). Wysokość grantu: od 5000 do 10 0000
dolarów.
Termin naboru: 9 października 2019 r.
Więcej informacji: https://www.nationalgeographic.org/grants/grant-opportunities/

FUNDACJA NA RZECZ NAUKI POLSKIEJ: MONOGRAFIE,
POLSKO-NIEMIECKA NAGRODA COPERNICUS
1. Monografie
Trwa konkurs Monografie Fundacji na rzecz Nauki Polskiej, którego celem jest finansowanie wydania
najlepszych, oryginalnych i wcześniej niepublikowanych prac z zakresu nauk humanistycznych i społecznych. Zgodnie z regulaminem konkursu przyjmowane będą prace, które charakteryzują się następującymi cechami:

¾¾ wysoki poziom naukowy,
¾¾ odkrywczość założeń i waga wyników,
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¾¾ oryginalność ujęcia,
¾¾ integralność tematyki i formy,
¾¾ interesujące ujęcie tematu i dostępność nie tylko dla wąskiego grona specjalistów.
Termin naboru: 26 sierpnia 2019 r.
Więcej informacji: https://www.fnp.org.pl/oferta/monografie/
2. COPERNICUS
Polsko-niemiecka nagroda COPERNICUS to wyróżnienie dla wybitnych naukowców z Polski i Niemiec,
którzy mają na swoim koncie szczególne zasługi dla współpracy polsko-niemieckiej i mogą wykazać się
wybitnym dorobkiem badawczym będącym rezultatem tej współpracy. Konkurs – organizowany przez
FNP wraz z niemieckim stowarzyszeniem Deutsche Forschungsgemeinschaft (DFG) – skierowany jest
do reprezentantów wszystkich dziedzin nauki. Nagroda jest przyznawana dwóm współpracującym uczonym – jednemu pracującemu w Polsce, a drugiemu w Niemczech. Jej wysokość wynosi 200 tys. euro
– po 100 tys. euro dla każdego z laureatów. Środki te powinny zostać wykorzystane przez naukowców
na rzecz dalszego rozwoju współpracy polsko-niemieckiej.
Do nominowania kandydatów uprawnieni są uczeni posiadający minimum stopień naukowy doktora, którzy są zatrudnieni w polskiej bądź niemieckiej instytucji naukowej. W konkursie mogą wziąć
udział uczeni ze stopniem minimum doktora, którzy są liderami zespołów badawczych w polskiej lub
niemieckiej instytucji naukowej. W konkursie przyjmowane są także autonominacje.
Termin naboru: 9 lipca 2019 r.
Więcej informacji: https://www.fnp.org.pl/oferta/nagroda-copernicus/

FUNDACJA NUTRICIA: KONKURS NA GRANTY BADAWCZE
Fundacja Nutricia uruchomiła nabór wniosków na projekty badawcze w ramach swoich konkursów
grantowych na 2019 r. W ramach konkursu możliwe jest pozyskanie środków na projekty badawcze,
które odnoszą się do misji Fundacji. Są nimi ochrona, promocja i zapewnienie zdrowia poprzez żywienie. W wyniku tych projektów powstają m.in. nowe wytyczne w zakresie: żywienia kobiet w ciąży,
niemowląt i dzieci oraz zapobiegania chorobom i promocji zdrowia.
Fundacja Nutricia przyznaje trzy rodzaje grantów:

¾¾ Granty
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badawcze – dla doświadczonych badaczy, przyznawane w celu inicjowania i prowadzenia
badań naukowych z zakresu żywienia człowieka.

¾¾ Granty promotorskie – dla kandydatów chcących uzyskać stopień doktora.
¾¾ Granty stypendialne – dla młodych naukowców. Przeznaczone na zdobycie niezbędnej wiedzy i prak-

tyki, umożliwiającej w przyszłości inicjowanie i prowadzenie badań naukowych z zakresu żywienia
człowieka.

Termin naboru: 30 czerwca 2019 r.
Więcej informacji: http://fundacjanutricia.pl/informacje-ogolne/

MIASTO STOŁECZNE WARSZAWA:
STYPENDIA DLA DOKTORANTÓW
Miasto Stołeczne Warszawa ogłosiło program stypendialny dla doktorantów. Przyznawane w nim będą
fundusze na projekty badawcze w obszarach wskazanych przez urząd m.st. Warszawy, zbieżnych z tematyką doktoratu przygotowywanego przez stypendystę. Oprócz wsparcia finansowego, stypendysta
będzie mógł liczyć na opiekę pracownika merytorycznego Urzędu Miasta, np. ułatwienie dostępu do
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danych i opracowań, którymi dysponuje urząd lub pomoc w załatwieniu ewentualnych formalności
wymaganych do przeprowadzenia badania.
Stypendia będą przyznawane na okres do 12 miesięcy. Każdy projekt może otrzymać wsparcie w wysokości maksymalnie 30 tys. zł. Wyniki badań mają odpowiadać na konkretne wyzwania związane
z funkcjonowaniem i rozwojem Warszawy.
Wyróżnione przez urzędników obszary badań w pierwszej edycji programu stypendialnego to: zabezpieczenie opieki psychiatrycznej dla dzieci i młodzieży na terenie Warszawy; zabezpieczenie opieki
nad osobami starszymi na terenie Warszawy; żywienie dzieci w placówce oświatowej; edukacja zdrowotna młodzieży; aktywność fizyczna mieszkańców Warszawy; budżet obywatelski; migracja i integracja; zabytki – analiza informacji przestrzennych oraz projektów informatycznych dot. dziedzictwa
kulturowego; planowanie przestrzenne – miasto zdrowe, zwarte i policentryczne; przestrzeń publiczna
w kontekście tworzenia centrów lokalnych; innowacje w projektowaniu w projektowaniu urbanistycznym i architektonicznym; crowdfunding, jako narzędzie współpracy miasta z otoczeniem społeczno-gospodarczym; dzielnica innowacji; modelowanie w działaniach pro-gospodarczych miasta.
Przy wyborze stypendystów będą brane pod uwagę: zgodność tematu ze wskazanymi obszarami
badawczymi, aplikacyjny wymiar badania oraz uwzględnienie kontekstu lokalnego.
Termin naboru: 30 czerwca 2019 r.
Więcej informacji: http://www.um.warszawa.pl/sdd

BIURO OBSŁUGI BADAŃ I WSPÓŁPRACY Z ZAGRANICĄ:
WEWNĘTRZNE SZKOLENIE DOT. KONKURSU SONATA NCN
W październiku br. w Akademii Pedagogiki Specjalnej ruszy szkolenie przygotowujące do złożenia
wniosku w konkursie Sonata 15 Narodowego Centrum Nauki. Szkolenie będzie miało charakter ściśle
warsztatowy, jego efektem ma być gotowy wniosek, a od uczestników oczekuje się, że w grudniu 2019
roku złożą go w NCN.
Szkolenie obejmuje 3 spotkania po 5 godzin. Prowadzone będzie przez pracowników APS posiadających doświadczenie w aplikowaniu i prowadzeniu grantów zewnętrznych, a także będącymi ekspertami
NCN. Ze względu na indywidualną pracę nad każdym projektem, w szkoleniu może uczestniczyć maksymalnie 6 osób (po dwie osoby prowadzące badania w psychologii, pedagogiki i socjologii). Dokładny
termin spotkań podany zostanie w późniejszym terminie.
Osoby zainteresowane szkoleniem proszone są zgłaszanie się drogą mailową (awalasek@aps.edu.pl)
dołączając do zgłoszenia krótki opis projektu badawczego (maksymalnie 1 strona maszynopisu).
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Opis projektu badawczego powinien obejmować następujące elementy:
1. cel badania;
2. uzasadnienie konieczności prowadzenia badania (jego nowatorstwo);
3. baza teoretyczna, dotychczasowe badania w danym temacie (z uwzględnieniem literatury światowej), dotychczasowe badania własne (badania pilotażowe procedur, badania wstępne testujące
hipotezy, inne);
4. hipotezy (lub pytania badawcze w przypadku badań jakościowych);
5. metoda: osoby badane (jeśli nietypowa grupa to procedura rekrutacji), narzędzia i procedura
badania.
Osoby zakwalifikowane na szkolenie zostaną poinformowane o tym drogą mailową.
Termin naboru: 27 czerwca 2019 r.

