
NARODOWE CENTRUM NAUKI: SONATINA 4, ETIUDA 8

1. SONATINA 4 

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 2020 r. 

Termin naboru:  16 marca 2020 r.

Więcej informacji:  https://www.ncn.gov.pl/ogloszenia/konkursy/sonatina4

2. ETIUDA 8

Konkurs na stypendia doktorskie dla uczestników studiów doktoranckich lub osób mających otwar-
ty przewód doktorski w polskim podmiocie uprawnionym do nadawania stopnia naukowego doktora. 
Stypendium doktorskie obejmuje środki na stypendium naukowe oraz staż zagraniczny trwający od 3 
do 6 miesięcy.

Termin naboru:  16 marca 2020 r.

Więcej informacji:  https://www.ncn.gov.pl/ogloszenia/konkursy/etiuda8

HARMONOGRAM KONKURSÓW NCN

Rodzaj konkursu Rozpoczęcie 
naboru

Zakończenie 
naboru Rozstrzygnięcie konkursu (najpóźniej)

CEUS – UNISONO Nabór ciągły od lutego zgodnie 
z wymogami agencji wiodącej pierwsze wyniki: druga połowa 2020 r.

OPUS 19

PRELUDIUM 19

POLS

16 marca 16 czerwca grudzień 2020 r.

SONATA BIS 10

MAESTRO 12

DAINA 2

16 czerwca 15 września
marzec 2021 r.

maj 2021 r. (DAINA 2)

OPUS 20 + LAP

PRELUDIUM BIS 2

SONATA 16

BEETHOVEN 
CLASSIC 4

15 września 15 grudnia

czerwiec 2021 r.

LAP – w zależności od terminu zatwierdzenia 
oceny przez agencje partnerskie z innych 
krajów

październik 2021 r. (BEETHOVEN CLASSIC 4)

SONATINA 5

SHENG 2
15 grudnia 15 marca 2021 r.

wrzesień 2021 r. (SONATINA 5)

październik 2021 r. (SHENG 2)

DIOSCURI 4 grudzień marzec 2021 r. październik 2021 r.

MINIATURA 4 Nabór ciągły od 4 maja do 30 września 2020 r. 

AK ADEMIA PEDAGOGIK I  SPECJALNEJ
NEWSLETTER 2-2020 – Konkursy i stypendia badawcze
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NARODOWE CENTRUM BADAŃ I ROZWOJU: PROGRAM LIDER

Celem programu LIDER jest poszerzenie kompetencji młodych naukowców w samodzielnym plano-
waniu 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 zasa-
dach 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 macierzyń-
stwa, 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 szkolnic-
twie 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:  16 marca 2020 r.

Więcej informacji:  https://www.ncbr.gov.pl/programy/programy-krajowe/lider/lider-xi-edycja/

MNISW: DIAMENTOWY GRANT

Trwa nabór wniosków w ramach IX edycji konkursu Diamentowy Grant. Adresatami konkursu są 
studenci jednolitych studiów magisterskich lub odpowiednich, którzy ukończyli trzeci rok studiów 
w roku ogłoszenia konkursu i kontynuują naukę, a w przypadku jednolitych studiów magisterskich 
trwających 6 lat – studenci, którzy ukończyli czwarty rok studiów w roku ogłoszenia konkursu i kon-
tynuują naukę; absolwenci studiów pierwszego stopnia, którzy otrzymali tytuł zawodowy licencjata 
lub inżyniera albo równorzędny w roku ogłoszenia konkursu. Do konkursu można zgłaszać projekty, 
których koszt realizacji projektu nie przekroczą 180 000 zł (dla nauk: humanistycznych, społecznych, 
nauk o sztuce i twórczości artystycznej). Środki finansowe na wynagrodzenie dla wybitnie uzdolnio-
nego studenta nie mogą przekroczyć 2500 zł miesięcznie. Zgłaszany projekt nie będzie mógł trwać 
dłużej niż 48 miesięcy.

Termin naboru:  26 lutego 2020

Więcej informacji:  https://www.gov.pl/web/nauka/ogloszenie-ix-edycji-konkursu-w-ramach-
programu-diamentowy-grant
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THE BRITISH ACADEMY: GLOBAL PROFESSORSHIPS 2020

The British Academy ogłosiło konkurs czteroletnie stypendium dla naukowców posiadających przynaj-
mniej stopień doktora. Stypendium umożliwiam pobyt w Wielkiej Brytanii i prowadzenie tam działal-
ności badawczej i dydaktycznej. Budżet projektu nie może przekroczyć 75 000 funtów brytyjskich. 

Termin naboru:  19 lutego 2020

Więcej informacji:  https://www.thebritishacademy.ac.uk/programmes/global-professorships-2020

KLUB STYPENDYSTÓW FUNDACJI NA RZECZ NAUKI POLSKIEJ: 
NAGRODA IM. ROJSZCZAKA

Trwa nabór zgłoszeń w ramach nagrody im. Artura Rojszczaka, która przyznawana jest przez Klub 
Stypendystów Fundacji na rzecz Nauki Polskiej. Konkurs adresowany jest do młodych naukowców, 
którzy obronili pracę doktorską w ciągu ostatnich pięciu lat od złożenia wniosku. Wysokość nagrody 
wynosi 5000 zł. Kandydatów do nagrody mają prawo zgłaszać członkowie Klubu Stypendystów FNP na 
podstawie informacji własnych i przekazanych im przez środowisko naukowe. 

Termin naboru:  31 stycznia 2020

Więcej informacji:  http://www.klub-fnp.pl/nagroda-arojszczaka/przebieg-konkursu

AKADEMIA PEDAGOGIKI SPECJALNEJ IM. M. GRZEGORZEWSKIEJ: 
WEWNĄTRZUCZELNIANY KONKURS O FINANSOWANIE BADAŃ 
NAUKOWYCH

Zapraszamy wszystkich zainteresowanych do składania wniosków o finansowanie badań. Projekty za-
kwalifikowane 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 reali-
zacji 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 198/2019 
Rektora APS z dnia 13 marca 2019 r. natomiast wymagania dot. kosztorysu i harmonogramu opisane są 
w Zarządzenie nr 197/2019 Rektora APS z dnia 13 marca 2019 r. 

Wnioski proszę składać w pokoju 3222, II piętro, budynek C. 

Termin naboru:  31 marca 2020 r. 
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