
INFORMACJE

Na stronie APS w zakładce NAUKA powstała nowa podstrona Platformy badawcze link do strony.

W zakładce NAUKA powstała nowa podstrona Przewodniki po projektach badawczych link do 
strony. Znajdziecie w niej Państwo Przewodnik dla realizujących wewnętrzne projekty badawcze 
oraz Przewodnik po konkursach Narodowego Centrum Nauki.

Zachęcamy do zapoznania się z informacjami ze strony Otwarte konkursy link do strony.

UWAGA!

TERMIN SKŁADANIA DO BOBIWZ WNIOSKÓW O FINANSOWANIE 
LUB DOFINANSOWANIE PROJEKTÓW NAUKOWYCH

Szanowni Państwo, przypominam, że wnioski o finansowanie lub dofinansowanie wraz z załącz-
nikami należy złożyć do BOBiWZ w terminie nieprzekraczającym 14 dni roboczych przed datą 
zamknięcia konkursu. W uzasadnionych przypadkach, termin może być krótszy, nie krótszy jednak 
niż 4 dni robocze, co wymaga uzgodnienia z Prorektorem ds. Nauki. 

podstawa prawna: 

Regulamin zarządzania projektami naukowymi w APS – Załącznik nr 1 do zarządzenia Rektora APS 
nr 381/2020 z dnia 23 czerwca 2020 r.

NARODOWE CENTRUM NAUKI

ULAM NAWA – PROGRAMIE IM. STANISŁAWA ULAMA

Celem programu im. Stanisława Ulama jest zwiększenie stopnia umiędzynarodowienia polskich uczelni 
i instytucji naukowych. Program pozwala na przyjazdy do Polski zarówno uznanych, jak i obiecujących 
naukowców, posiadających co najmniej stopień naukowy doktora, którzy wzmocnią potencjał naukowy 
polskich jednostek i włączą się w prowadzone w nich aktywności naukowe, przede wszystkim pro-
jekty badawcze i dydaktykę. W ramach Programu możliwe będzie zaproszenie badaczy z zagranicy, 
bez względu na wiek, reprezentowaną dziedzinę czy kraj pochodzenia, w tym polskich naukowców 
pracujących na stałe za granicą (mogą oni stanowić maksymalnie do 10% Stypendystów w naborze). 
Uczelnie oraz instytuty naukowe oraz badawcze mogą zaprosić do Polski specjalistów z priorytetowych 
dla nich dziedzin, którzy w znaczący sposób rozwiną prowadzone przez daną instytucję badania nauko-
we, wzmocnią dydaktykę, czy też wesprą instytucję w przygotowywaniu aplikacji o prestiżowe granty.

W ramach Programu możliwe są przyjazdy, których celem jest:

 ¾ prowadzenie badań naukowych;

 ¾ odbycie stażu podoktorskiego;

 ¾ pozyskanie materiałów do badań lub publikacji naukowej;

Jako uzupełnienie powyższych aktywności, przyjazd może obejmować również prowadzenie zajęć 
dydaktycznych w Ośrodku goszczącym.

Pobyty zagranicznych naukowców w Polsce mogą trwać od 6 do 24 miesięcy, a beneficjent w ra-
mach Programu otrzyma na czas pobytu comiesięczne stypendium w wysokości 10 000 PLN oraz do-
datek mobilnościowy, który pozwoli na pokrycie kosztów organizacji podróży.

A K A D E M I A  P E D A G O G I K I  S P E C J A L N E J 
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http://www.aps.edu.pl/nauka/platformy-badawcze/
http://www.aps.edu.pl/nauka/przewodniki-po-projektach-badawczych/
http://www.aps.edu.pl/nauka/przewodniki-po-projektach-badawczych/
http://www.aps.edu.pl/nauka/biuro-obs%C5%82ugi-bada%C5%84-i-wsp%C3%B3%C5%82pracy-z-zagranic%C4%85/otwarte-konkursy/
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Wniosek w programie może również złożyć naukowiec, posiadający co najmniej stopień doktora 
albo równorzędny stopień uzyskany za granicą, który wraz z instytucją polskiego systemu szkolnictwa 
wyższego i nauki uzyskał certyfikat Seal of Excellence w ramach programu Marie Skłodowska-Curie 
Actions Individual Fellowships edycja 2020. NAWA uznaje certyfikat MSCA Seal of Excellence jako 
wiążącą weryfikację jakości wniosku. 

Termin naboru wniosków:   do 10 maja 2022 r. do godz. 15:00

Więcej informacji:  https://nawa.gov.pl/naukowcy/program-im-ulama

MINIATURA 6

Dyrektor Narodowego Centrum Nauki ogłasza konkurs MINIATURA 6, do którego mogą być zgłaszane 
wnioski na realizację pojedynczego działania naukowego w jednej z wymienionych form: badań wstęp-
nych/pilotażowych, kwerendy, stażu naukowego, wyjazdu badawczego albo wyjazdu konsultacyjnego. 
Podstawowym celem konkursu jest finansowe wsparcie działania naukowego służącego przygotowa-
niu przyszłego projektu badawczego planowanego do złożenia w konkursach NCN, innych konkursach 
ogólnokrajowych lub międzynarodowych. W konkursie można uzyskać środki finansowe w wysokości 
od 5000 do 50 000 zł na realizację działania naukowego trwającego do 12 miesięcy. O środki może 
ubiegać się podmiot, w którym zatrudniony jest badacz:

 ¾ posiadający w swoim dorobku co najmniej jedną opublikowaną pracę lub co najmniej jedno dokona-
nie artystyczne lub artystyczno-naukowe;

 ¾ który uzyskał stopień doktora nie wcześniej niż 1 stycznia 2010 roku. Okres ten może zostać prze-
dłużony zgodnie z zasadami określonymi w § 5 pkt 5 lit. a regulaminu. W przypadku osób, które 
uzyskały więcej niż jeden stopień doktora, datą odniesienia jest data uzyskania pierwszego z nich.

Termin naboru wniosków:  do 31 lipca 2022 r. do godz. 16:00

Termin złożenia wniosku w BOBiWZ:  8 lipca 2022 r.

Formularz wniosku:  system ZSUN/OSF 

Budżet konkursu:  20 mln zł

Więcej informacji:  https://www.ncn.gov.pl/ogloszenia/konkursy/miniatura6

PRELUDIUM BIS 2

NAWA PRELUDIUM BIS 2 to program, którego celem jest wspieranie międzynarodowej mobilności 
doktorantów poprzez umożliwienie im realizacji staży zagranicznych, związanych z uczestnictwem 
w projektach badawczych w ramach konkursu Narodowego Centrum Nauki PRELUDIUM BIS 2.

Staże zagraniczne umożliwią doktorantom zdobycie doświadczenia naukowego w europejskich i po-
zaeuropejskich ośrodkach akademickich lub badawczych oraz nawiązanie międzynarodowej współpracy 
naukowej. Będą to działania synergiczne wobec projektów PRELUDIUM BIS 2 Narodowego Centrum 
Nauki (NCN).

Wyjazdy w ramach programu NAWA PRELUDIUM BIS 2 mogą trwać od 3 do 6 miesięcy. 
Finansowanie w ramach programu obejmuje koszty utrzymania stypendysty związane z jego pobytem 
w zagranicznym ośrodku goszczącym oraz dodatek mobilnościowy. W przypadku stypendysty z orze-
czoną niepełnosprawnością w stopniu znacznym lub umiarkowanym, kwota stypendium może być pod-
wyższona, jeśli w wyjeździe uczestniczy opiekun.

Termin naboru wniosków:  Nabór wniosków w Programie będzie prowadzony w sposób ciągły. 
Ostateczny termin złożenia wniosku to 10.12.2025 r. godz. 15:00.

Więcej informacji:  https://nawa.gov.pl/naukowcy/nawa-preludium-bis/nawa-preludium-bis-2

https://www.ncn.gov.pl/ogloszenia/konkursy/miniatura6
https://nawa.gov.pl/naukowcy/nawa-preludium-bis/nawa-preludium-bis-2
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WEAVE-UNISONO 

Konkurs w oparciu o procedurę agencji wiodącej (Lead Agency Procedure, „LAP”) na dwustronne 
lub trójstronne projekty badawcze dla zespołów z Austrii, Czech, Słowenii, Szwajcarii, Niemiec, 
Luksemburga, Belgii-Flandrii i Polski w ramach programu wielostronnego Weave, w którym NCN 
nie pełni roli agencji wiodącej.

Zespół badawczy z Polski, planujący współpracę naukową z zespołami badawczymi z jednego lub 
dwóch spośród następujących krajów: Austria, Czechy, Słowenia, Szwajcaria, Niemcy, Luksemburga 
lub Belgii-Flandrii w ramach programu Weave ma dwie możliwości złożenia wniosku krajowego do 
NCN:

 ¾ w aktualnym konkursie Weave-UNISONO – w przypadku wniosków krajowych. (składanych do 
NCN), dla których wnioski wspólne będą składane i oceniane w jednej z zagranicznych instytucji 
partnerskich jako agencji wiodącej. NCN nie pełni wtedy roli agencji wiodącej;

 ¾ w konkursie OPUS, ogłaszanym cyklicznie we wrześniu (najbliższy konkurs: OPUS 22, ogłaszany 
we wrześniu 2021 r.) – w przypadku wniosków krajowych o finansowanie projektów badawczych 
realizowanych w ramach współpracy LAP ocenianych w NCN jako agencji wiodącej.

Termin naboru wniosków:  Tryb ciągły. Zgodnie z zasadami agencji wiodącej dla danego wniosku

Budżet konkursu:  45 mln zł

Więcej informacji:  https://www.ncn.gov.pl/ogloszenia/konkursy/weave-unisono

MINISTERSTWO EDUKACJI I NAUKI

NAUKA DLA SPOŁECZEŃSTWA

Cel

Celem nowego programu Ministra Edukacji i Nauki jest wsparcie podmiotów systemu szkolnictwa wyż-
szego i nauki oraz innych instytucji działających na rzecz upowszechniania nauki. Dofinansowaniem 
w wysokości od 100 tys. do 2 mln zł mogą zostać objęte projekty stawiające na współpracę instytucji 
naukowych z organizacjami pozarządowymi, społecznymi i otoczeniem gospodarczym.

Trzy filary

Program obejmuje wsparcie finansowe projektów w trzech filarach:

 ¾ Doskonałość naukowa – wsparcie projektów, które mają na celu m.in podnoszenie jakości badań 
naukowych, podejmowanie nowych i ważnych dla rozwoju społeczno-gospodarczego tematów ba-
dawczych, umiędzynarodowienie polskiej nauki, zwiększenie jej rozpoznawalności i kształtowanie 
jej odbioru społecznego;

 ¾ Nauka dla innowacyjności – wsparcie projektów zwiększających efektywność współpracy nauki 
z otoczeniem gospodarczym, wspierających innowacyjność oraz komercjalizację wyników badań 
naukowych i prac rozwojowych, upowszechniających wiedzę na temat związków między nauką, 
innowacyjnością i gospodarką;

 ¾ Humanistyka – Społeczeństwo – Tożsamość – wsparcie projektów popularyzujących innowacyjne 
i interdyscyplinarne badania w obszarze humanistyki, promujących postawy patriotyczne, tradycje 
narodowe i regionalne, a także badających źródła kultury polskiej w kraju i za granicą.

Dla kogo

W ramach programu Nauka dla Społeczeństwa dofinansowanie na realizację projektów, mogą uzy-
skać uczelnie, instytuty naukowe Polskiej Akademii Nauk, instytuty badawcze, międzynarodowe in-
stytuty naukowe działające na terytorium RP, Centrum Łukasiewicz oraz instytuty działające w ra-
mach Sieci Badawczej Łukasiewicz, Polska Akademia Umiejętności, Centrum Medyczne Kształcenia 
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Podyplomowego, inne podmioty prowadzące działalność naukową oraz inne jednostki działające na 
rzecz upowszechniania nauki.

Termin naboru wniosków:  Nabór wniosków w ramach programu prowadzony jest w trybie ciągłym

Formularz wniosku:  system ZSUN/OSF 

Więcej informacji:  https://www.gov.pl/web/edukacja-i-nauka/nauka-dla-spoleczenstwa--nowy-
program-ministra-edukacji-i-nauki

FUNDACJA NA RZECZ NAUKI POLSKIEJ

MONOGRAFIE

CELE

Finansowanie wydania wyłanianych w konkursie, oryginalnych i wcześniej niepublikowanych prac z za-
kresu nauk humanistycznych i społecznych.

ADRESACI

Pracę do konkursu może zgłaszać autor pracy z zakresu nauk humanistycznych i społecznych napisa-
nej w języku polskim. Do konkursu nie są przyjmowane prace zbiorowe, prace magisterskie ani prace 
licencjackie.

OFERTA

Laureatom konkursu Fundacja zapewnia pokrycie kosztów wydania pracy w serii Monografie FNP oraz 
honorarium. W ramach programu można uzyskać także dofinansowanie tłumaczenia na jeden z języ-
ków kongresowych dzieła opublikowanego wcześniej w serii Monografie FNP (konkurs TRANSLACJE). 
Warunkiem ubiegania się o subwencję jest udokumentowanie zainteresowania publikacją i dystry-
bucją dzieła ze strony uznanego wydawnictwa zagranicznego. Z dofinansowania w ramach konkur-
su TRANSLACJE korzystać mogą tylko osoby, których książki zostały przyjęte do publikacji w serii 
Monografie FNP po 1 stycznia 2012 r.

Wniosek o dofinansowanie tłumaczenia:

Autorzy i autorki, których prace zostały wydane w serii MONOGRAFIE, mogą także ubiegać się 
o dofinansowanie tłumaczenia materiałów promocyjnych do wysokości jednego arkusza (4 tys. złotych).

PROCEDURA

Aby wziąć udział w konkursie Monografie FNP należy:

 ¾ wgrać do bazy on-line wersję elektroniczną pracy (cały tekst powinien być ujęty w 1 pliku elektro-
nicznym PDF). – Link do Bazy Wniosków on-line

 ¾ wysłać skan podpisanego, wygenerowanego z bazy formularza wniosku na adres mailowy koordyna-
torki konkursu dr Karoliny Marcinkowskiej: marcinkowska@fnp.org.pl

W przypadku składania dysertacji doktorskich uprzejmie prosimy, aby nie przysyłać pracy w takiej 
formie, w jakiej była ona przygotowana w ramach przewodu doktorskiego, ale złożyć do konkursu do-
pracowaną książkę, jak najbliższą kształtu przyszłej publikacji. Recenzje dysertacji doktorskiej nie są 
brane pod uwagę w postępowaniu konkursowym, prosimy o niezałączanie ich do wniosku.

UWAGA! Maksymalna objętość prac to 25 arkuszy wydawniczych (1 arkusz = 40 tys. znaków, 
w przypadku ilustracji czy zdjęć, 1 arkusz = 3000 cm2). Jest to wymóg formalny – prace przekraczające 
25 arkuszy nie będą przyjmowane.

Prace nadsyłane na konkurs powinny charakteryzować się:

 ¾ wysokim poziomem naukowym,

 ¾ odkrywczością założeń i wagą wyników, oryginalnością ujęcia,

https://www.gov.pl/web/edukacja-i-nauka/nauka-dla-spoleczenstwa--nowy-program-ministra-edukacji-i-nauki
https://www.gov.pl/web/edukacja-i-nauka/nauka-dla-spoleczenstwa--nowy-program-ministra-edukacji-i-nauki
https://wnioski.fnp.org.pl/Login.aspx?ReturnUrl=%2fStart.aspx%3fWybranyJezyk%3dPolski&WybranyJezyk=Polski%5d
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 ¾ integralnością tematyki i formy,

 ¾ interesującym ujęciem tematu i dostępnością nie tylko dla wąskiego grona specjalistów.

Jeśli praca spełnia wszystkie wymogi formalne, poddana jest dyskusji na zebraniu Rady Wydawniczej 
FNP.

Konkurs jest trzyetapowy:

 ¾ po otrzymaniu skanu podpisanego formularza wniosku, Koordynatorka sprawdza zgłoszenie pod 
kątem formalnym i wysyła informację mailową Kandydatowi/ce;

 ¾ na zebraniu Rady Wydawniczej FNP podejmowana jest decyzja o tym, czy praca spełnia wymienione 
powyżej wymogi oraz czy będzie skierowana do niezależnych recenzji;

 ¾ po otrzymaniu recenzji (po ok. 3 miesiącach) Rada Wydawnicza FNP decyduje o tym, czy praca ma 
być skierowana do druku. Niezależnie od decyzji, Kandydat/ka otrzymuje mailowo zanonimizowa-
ne recenzje do wglądu.

Konkurs odbywa się w trybie ciągłym. Zgłoszone wnioski rozpatruje Rada Wydawnicza na odbywają-
cych się mniej więcej co dwa miesiące posiedzeniach. Czas oczekiwania na decyzję to ok. 4–6 miesięcy.

Rolę jury konkursu pełni Rada Wydawnicza powoływana na czteroletnie kadencje przez Zarząd 
Fundacji spośród osób cieszących się autorytetem w środowisku naukowym.

W skład Rady obecnej kadencji wchodzą:
Michał Buchowski
Magdalena Micińska
Joanna Odrowąż-Sypniewska
Andrzej Pieńkos
Paweł Zajas

Termin naboru wniosków:  następny termin składania aplikacji to 05.09.2022 r.

Więcej informacji:  https://www.fnp.org.pl/oferta/monografie/

https://www.fnp.org.pl/oferta/monografie/
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