
NARODOWE CENTRUM NAUKI: 

Trwa nabór wniosków w następujących konkursach NCN:

1. OPUS 18

Konkurs na projekty badawcze, w tym finansowanie zakupu lub wytworzenia aparatury naukowo-ba-
dawczej niezbędnej do realizacji tych projektów. 

Termin naboru:  16 grudnia 2019 r.

Więcej informacji:  https://www.ncn.gov.pl/ogloszenia/konkursy/opus18

2. PRELUDIUM 18

Konkurs na projekty badawcze, realizowane przez osoby rozpoczynające karierę naukową nieposiadają-
ce stopnia naukowego doktora. 

Termin naboru:  16 grudnia 2019 r.

Więcej informacji:  https://www.ncn.gov.pl/ogloszenia/konkursy/preludium18

3. SONATA 15

Konkurs na projekty badawcze realizowane przez osoby rozpoczynające karierę naukową posiadające 
stopień naukowy doktora, uzyskany w okresie od 2 do 7 lat przed rokiem wystąpienia z wnioskiem. 

Termin naboru:  16 grudnia 2019 r.

Więcej informacji:  https://www.ncn.gov.pl/ogloszenia/konkursy/sonata15

4. PRELUDIUM BIS 1

Konkurs mający na celu jest wsparcie kształcenia doktorantów w szkołach doktorskich i finansowa-
nie projektów badawczych realizowanych przez doktorantów w ramach przygotowywanych przez nich 
rozpraw doktorskich. Konkurs wspiera międzynarodową mobilność doktorantów, którzy są zobowiąza-
ni do realizacji trwającego od 3 do 6 miesięcy zagranicznego stażu badawczego finansowanego przez 
Narodową Agencję Wymiany Akademickiej (NAWA).

Termin naboru:  16 grudnia 2019 r.

Więcej informacji:  https://www.ncn.gov.pl/ogloszenia/konkursy/preludium-bis
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NARODOWE CENTRUM BADAŃ I ROZWOJU: TANGO 4

Trwa nabór wniosków w ramach czwartej edycji konkursu Tango. Celem konkursu jest wsparcie rozwo-
ju technologii bazujących na wynikach badań podstawowych. Program skierowany jest m. in. do jedno-
stek naukowych podejmujących, działania dotyczące praktycznego wykorzystania uzyskanych wyników 
badań podstawowych. Projekt bazowy to projekt badawczy obejmujący badania podstawowe, finanso-
wany w ramach jednego z konkursów krajowych lub międzynarodowych Narodowego Centrum Nauki 
(z wyłączeniem konkursów: ETIUDA, FUGA, UWERTURA i MINIATURA), którego wyniki stanowią 
podstawę do realizacji projektu zgłoszonego w ramach Tango 4. Realizacja projektu bazowego powinna 
zakończyć się nie wcześniej niż 15 marca 2016 r.

Termin naboru:  nabór ciągły do 30 czerwca 2020 r.

Więcej informacji:  https://www.ncbr.gov.pl/programy/programy-krajowe/tango/konkurs-nr-4/
aktualnosci/aktualnosci-szczegoly/news/iv-konkurs-w-ramach-wspolnego-
przedsiewziecia-tango-58903/

ERC: CONSOLIDATOR GRANT 

Trwa nabór wniosków w ramach konkursu Consolidator Grant, którego organizatorem jest European 
Research Council. Konkurs adresowany jest do osób, które uzyskały swój pierwszy stopień doktora 
od 7 do 12 lat temu. Kierownik zgłaszanego projektu musi być autorem kilku publikacji w międzyna-
rodowych czasopismach naukowych bez udziału swojego promotora. Musi także posiadać także inne 
publikacje, wystąpienia na konferencjach, patenty i nagrody naukowe. Zgłaszany projekt może trwać 
maksymalnie pięciu lat, zaś maksymalna kwota finansowania wynosi 2 000 000 euro. 

Termin naboru:  4 lutego 2020 r.

Więcej informacji:  http://www.kpk.gov.pl/?page_id=18628

FULBRIGHT SCHUMAN PROGRAM:  
GRANTS FOR POST-DOCTORAL RESEARCH

Stypendium przeznaczone jest dla osób z doktoratem, które są pracownikami naukowymi w polskiej 
uczelni wyższej lub innej jednostce naukowo-badawczej. Celem konkursu jest przeznaczenie środków 
na realizację własnych projektów badawczych bądź dydaktycznych na uczelniach amerykańskich, pla-
cówkach badawczych non-profit oraz niektórych instytucjach rządowych. Czas trwania stypendium 
może wynosić do 4 do 9 miesięcy. 

Wymagania konkursu:

 ¾ Obywatelstwo jednego z krajów EU;

 ¾ Stopień doktora;

 ¾ Bardzo dobra znajomość języka angielskiego;

 ¾ Doświadczenie w pracy w przynajmniej 2 krajach EU;

Termin naboru:  1 grudnia 2019 r.

Więcej informacji:  http://www.fulbrightschuman.eu/grants-eu-citizens/post-doctoral-research/
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PORTAL NAUKA W POLSCE:  
15. EDYCJA KONKURSU POPULARYZATOR NAUKI

Celem konkursu, organizowanego corocznie przez portal Nauka w Polsce Fundacji Polskiej Agencji 
Prasowej i Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego – jest uhonorowanie osób, zespołów osób i in-
stytucji, które popularyzują naukę wśród Polaków. Nagrodę uzyskują ci, którzy pomagają innym le-
piej zrozumieć świat i potrafią zainteresować osiągnięciami naukowymi osoby niezwiązane z nauką. 
Spośród wszystkich zgłoszeń kapituła wybierze laureata Nagrody Głównej. Przyznane też będą nagrody 
w kategoriach: Naukowiec, Animator, Zespół, Instytucja oraz Media.

Termin naboru:  15 grudnia 2019 r.

Więcej informacji:  http://naukawpolsce.pap.pl/aktualnosci/news%2C79259%2Crusza-konkurs-
popularyzator-nauki-2019.html

NARODOWA AGENCJA WYMIANY AKADEMICKIEJ:  
PROGRAM IM. IWANICKIEJ

Program umożliwia doktorantom odbycie części studiów doktoranckich w zagranicznych ośrodkach, 
w wybranym przez wnioskującego kraju. Taki naukowy pobyt może trwać od 3 do 12 miesięcy. Wysokość 
stypendium na wyjazd może wynieść do 120 tys. zł. Stypendyści w ramach programu będą mogli w za-
granicznym ośrodku goszczącym:

 ¾ odbyć część kształcenia związanego z przygotowywaniem rozprawy doktorskiej,

 ¾ prowadzić badania naukowe związane z przygotowaniem rozprawy doktorskiej,

 ¾ pozyskać materiały do rozprawy doktorskiej lub publikacji naukowej,

 ¾ zrealizować część programu „Doktorat wdrożeniowy”,

 ¾ prowadzić w ośrodku goszczącym zajęcia dydaktyczne albo prowadzić inne formy aktywności na-
ukowej lub akademickiej powiązane z przygotowaniem rozprawy doktorskiej.

Termin naboru:  18 grudnia 2019 r.

Więcej informacji:  https://nawa.gov.pl/nawa/aktualnosci/doktoranci-otwarty-nabor-wnioskow-do-
programu-im-iwanowskiej

https://ncn.gov.pl/ogloszenia/konkursy/etiuda5
http://naukawpolsce.pap.pl/aktualnosci/news%2C79259%2Crusza-konkurs-popularyzator-nauki-2019.html
http://naukawpolsce.pap.pl/aktualnosci/news%2C79259%2Crusza-konkurs-popularyzator-nauki-2019.html
https://ncn.gov.pl/ogloszenia/konkursy/etiuda5
https://nawa.gov.pl/nawa/aktualnosci/doktoranci-otwarty-nabor-wnioskow-do-programu-im-iwanowskiej
https://nawa.gov.pl/nawa/aktualnosci/doktoranci-otwarty-nabor-wnioskow-do-programu-im-iwanowskiej


NEWSLETTER  5-2019 – Konkursy badawcze i stypendia  4
A

K
A

D
EM

IA
 P

ED
A

G
O

G
IK

I S
PE

C
JA

LN
EJ


	_Hlk529439461
	7304254920687803133
	_GoBack

