
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 Algorytmy dotyczące działalności naukowej i projektów 

Na stronę Wydziału Naukowego i Zarządzania Projektami zostały dodane algorytmy dot. działalności naukowej 

i projektów. Serdecznie zapraszamy do zapoznania się z dodanymi informacjami.  

Algorytmy znajdziecie Państwo na stronie ASzWoj w zakładce NAUKA. 

 Możliwość uwzględniania w ewaluacji w danej dyscyplinie naukowej artykułu 

naukowego opublikowanego w czasopiśmie, któremu w wykazie nie została przypisana 

ewaluowana dyscyplina – wyjaśnienie MEiN 

Opublikowanie artykułu naukowego w czasopiśmie, któremu w sporządzonym przez Ministra wykazie czasopism 

naukowych i recenzowanych materiałów z konferencji międzynarodowych nie została przypisana ewaluowana 

dyscyplina nie oznacza, że osiągnięcie to nie może być uwzględnione w ewaluacji w tej dyscyplinie. Zgodnie  

z § 11 ust. 2 rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 22 lutego 2019 r. w sprawie 

ewaluacji jakości działalności naukowej publikacje naukowe uwzględnia się w ewaluacji w danej dyscyplinie, 

jeśli ich tematyka jest merytorycznie związana z badaniami naukowymi lub pracami rozwojowymi, 

prowadzonymi w ewaluowanym podmiocie w ramach tej dyscypliny, a podmiot został wskazany  

w oświadczeniu, o którym mowa w art. 265 ust. 13 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie 

wyższym i nauce upoważniającym do wykazania osiągnięcia w ewaluacji w ramach tej dyscypliny. Jeśli 

natomiast artykuł naukowy został opublikowany w czasopiśmie, któremu ewaluowana dyscyplina nie została 

przypisana, wówczas Komisja Ewaluacji Nauki oceni, czy tematyka tego artykułu jest merytorycznie związana  

z badaniami naukowymi lub pracami rozwojowymi, prowadzonymi w ewaluowanym podmiocie w ramach  

tej dyscypliny. Komisja może jednak w wyniku takiej oceny nie uwzględnić osiągnięcia tylko wówczas, jeżeli 

uzna, że nie jest ono w żaden sposób związane z badaniami naukowymi lub pracami rozwojowymi prowadzonymi  

w ewaluowanym podmiocie w ramach danej dyscypliny naukowej. Każdą taką decyzję Komisja będzie 

zobowiązana uzasadnić. 

Szczegółowe informacje znajdziecie Państwo na stronie Ministerstwa. 

 Konsultacje społeczne Programu Fundusze Europejskie dla Nowoczesnej Gospodarki  

Zapraszamy do konsultacji Programu Fundusze Europejskie dla Nowoczesnej Gospodarki 2021 - 2027 oraz 

Prognozy oddziaływania na środowisko dla Programu Fundusze Europejskie dla Nowoczesnej Gospodarki  

2021 - 2027 w ramach strategicznej oceny oddziaływania na środowisko. Celem konsultacji jest zebranie uwag 

oraz opinii na temat założeń, kierunków i form wsparcia zawartych w projekcie Programu Fundusze Europejskie 

dla Nowoczesnej Gospodarki, którego realizacja ma wpłynąć na wzrost aktywności badawczej oraz 

innowacyjności przedsiębiorstw, a także aktywizację współpracy pomiędzy sektorem przedsiębiorstw oraz nauki.  

W konsultacjach mogą uczestniczyć wszyscy zainteresowani tematyką nowoczesnej gospodarki. 

Konsultacje prowadzone są od 1 do 30 kwietnia 2021 r.  

Szczegółowe informacje o Programie znajdziecie Państwo na stronie POIR. 

 

 

 

https://www.wojsko-polskie.pl/aszwoj/regulamin-dzialalnosci-naukowej/
https://www.gov.pl/web/edukacja-i-nauka/mozliwosc-uwzgledniania-w-ewaluacji-w-danej-dyscyplinie-naukowej-artykulu-naukowego-opublikowanego-w-czasopismie-ktoremu-w-wykazie-nie-zostala-przypisana-ewaluowana-dyscyplina--wyjasnienie-mein
https://www.poir.gov.pl/strony/o-programie/fe-dla-nowoczesnej-gospodarki/konsultacje-spoleczne-prognozy-oddzialywania-na-srodowisko/?utm_medium=email&utm_source=cyfryzacji&utm_content=Pracowita+wiosna+innowator%C3%B3w&utm_campaign=Newsletter+NCBR


 

 Weave-UNISONO 

Dyrektor Narodowego Centrum Nauki ogłosił konkurs Weave-UNISONO skierowany do zespołów badawczych 

z Polski, które wspólnie z zespołami badawczymi z Austrii, Czech, Słowenii, Niemiec lub Szwajcarii wystąpią  

z wnioskami o finansowanie projektów badawczych do NCN oraz do jednej (w przypadku projektów 

dwustronnych) lub dwóch (w przypadku projektów trójstronnych) właściwych ze względu na kraj instytucji 

partnerskich. Projekty mogą obejmować badania podstawowe we wszystkich dyscyplinach nauk. Wspólny projekt 

musi zawierać spójne programy badań, wyraźnie ukazujące wartość dodaną współpracy międzynarodowej. 

Budżet konkursu wynosi 30 mln zł. 

Szczegółowe informacje znajdziecie Państwo na stronie NCN. 

 

 OPUS 21 

Narodowe Centrum Nauki ogłosiło konkurs OPUS 21 na projekty badawcze, przeznaczony dla naukowców  

na wszystkich etapach kariery naukowej. Czas trwania projektu może wynosić 12, 24, 36 albo 48 miesięcy.  

W konkursie OPUS 21 istnieje możliwość ubiegania się o finansowanie projektów badawczych: 

 z wykorzystaniem przez polskie zespoły badawcze wielkich międzynarodowych urządzeń badawczych; 

 we współpracy z partnerami z zagranicznych instytucji naukowych; 

 bez udziału partnerów zagranicznych. 

Budżet konkursu wynosi 400 mln zł. 

Wniosek należy złożyć wyłącznie w formie elektronicznej przez system ZSUN/OSF 

Termin składania wniosków upływa 15 czerwca 2021 r., o godz. 16:00 

Szczegółowe informacje znajdziecie Państwo na stronie NCN. 

 

 PRELUDIUM 20 

Narodowe Centrum Nauki ogłosiło konkurs PRELUDIUM 20 na projekty badawcze, przeznaczony  

dla naukowców nieposiadających stopnia doktora. W konkursie można uzyskać grant w wysokości maksymalnie  

70 000 zł, 140 000 zł lub 210 000 zł na finansowanie projektu trwającego odpowiednio 12, 24 lub 36 miesięcy. 

Zespół badawczy w projekcie PRELUDIUM może się składać co najwyżej z trzech osób, w tym kierownika 

projektu i opiekuna naukowego. 

Budżet konkursu wynosi 30 mln zł. 

Wniosek należy złożyć wyłącznie w formie elektronicznej, dostępny pod adresem ZSUN/OSF 

Termin składania wniosków upływa 15 czerwca 2021 r., o godz. 16:00. 

 

Szczegółowe informacje znajdziecie Państwo na stronie NCN. 

 
 

https://www.ncn.gov.pl/ogloszenia/konkursy/weave-unisono
https://osf.opi.org.pl/app/adm/start.do
https://www.ncn.gov.pl/ogloszenia/konkursy/opus21
https://osf.opi.org.pl/app/adm/start.do
https://www.ncn.gov.pl/ogloszenia/konkursy/preludium20


  INFOSTRATEG II 

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju ogłosiło II edycję programu. INFOSTRATEG został przygotowany,  

by wspierać rozwój polskiego potencjału sztucznej inteligencji (SI) poprzez opracowanie rozwiązań 

wykorzystujących sztuczną inteligencję i blockchain, mających bezpośrednie zastosowanie w praktyce. Spośród 

celów szczegółowych Programu, wpisujących się w zakres tematyczny II konkursu, należy wymienić  

m.in.: tworzenie zbiorów danych testowych oraz przygotowywanie na ich bazie standardów wyboru najlepszych 

rozwiązań, rozwijanie polskiego potencjału badawczego w sztucznej inteligencji, znaczące zwiększenie 

aktywności rynkowej polskich zespołów informatycznych, a także stworzenie rozwiązań opartych o uczenie 

maszynowe, podnoszących jakość produktów i usług oraz efektywność procesów. 

 

Konkurs obejmuje dwa tematy: 

1. Inteligentny system przetwarzania mowy dla lekarzy; 

2. Asystent petenta w instytucjach użyteczności publicznej (konkursem objęte są  kontakty z Urzędem Gminy, 

Urzędem Stanu Cywilnego oraz Urzędem Skarbowym). 

Budżet konkursu wynosi 60 mln zł. 

Wnioski o dofinansowanie należy składać wyłącznie w wersji elektronicznej w systemie LSI 

Termin składania wniosków rozpocznie się 7 maja 2021, a zakończy 6 lipca 2021 r., o godz. 16:00 

Szczegółowe informacje znajdziecie Państwo na stronie NCBR. 

 

  TANGO 5 

Narodowe Centrum Nauki wspólnie z Narodowym Centrum Badań i Rozwoju ogłosiło konkurs TANGO 5. Celem 

konkursu jest wzrost stopnia komercjalizacji technologii bazujących na wynikach badań podstawowych 

uzyskanych w projektach bazowych, szczególnie: 

 określenie planu rozwoju technologii bazujących na wynikach badań podstawowych, 

 wzrost zaangażowania przedsiębiorców w rozwój technologii bazujących na wynikach badań podstawowych. 

Projekty będą w całości finansowane przez NCBR. Na konkurs przeznaczono 30 mln PLN. 

Nabór i ocena wniosków prowadzone są w trybie ciągłym w dniach od 1 lutego 2021 r. do 30 czerwca 2021 r. 

(do godz. 16:00) z podziałem na rundy: 

 runda I: od 1 lutego 2021 roku do 30 kwietnia 2021 roku, 

 runda II: od 1 maja 2021 roku do 30 czerwca 2021 roku (do godz. 16:00). 

Szczegółowe informacje znajdziecie Państwo na stronie NCBR. 

 

 NATO DEFENSE COLLEGE (NDC) RESIDENT FELLOWSHIP PROGRAMME 

2022 

The NATO Defense College (NDC) currently offers eight fellowships each year in the field of defense and security 

policy research related to NATO and its Partners). 

At the present date it includes the Eisenhower Defense (EISD) Fellowship Programme, the Partnership for Peace 

https://lsi.ncbr.gov.pl/login.php
https://www.gov.pl/web/ncbr/ncbr-oglasza-drugi-konkurs-w-ramach-programu-infostrateg
https://www.gov.pl/web/ncbr/tango-v


(PfP) Fellowship Programme, the Mediterranean Dialogue (MD) Fellowship Programme and the Other Military 

Cooperation/Partners Across the Globe Fellowship Programme (OMC/PaG).  

 

The Resident Fellowship Programme has the following specific objectives: 

 to contribute to the Research Directorate’s calendar of activities by working on topics of interest  

to the Alliance; 

 to contribute to research on NATO’s agenda in NATO member and partner countries; 

 to provide Fellows and Scholars with an opportunity to learn from the NATO community, and acquire  

a thorough understanding of the College and of working in an international environment; 

 to expand understanding of NATO and the work of the NDC in NATO partner and member countries; 

 to provide lectures to the Senior Course (SC) and the NATO Regional Cooperation Course (NRCC) on a case-

by-case basis; 

 to contribute to NDC educational activities; 

 to help foster the development of Scholars on NATO-related issues. 

 

Deadline for the submission of applications: 15 June 2021. 

 

More informations on NATO webside. 

 

  Fulbright Senior Award 2022-23 

 

Fulbright Senior Award to program umożliwiający pracownikom polskich instytucji akademickich  

i naukowych realizację samodzielnych projektów badawczych lub badawczo-dydaktycznych  

w instytucjach goszczących w USA. 

W czasie pobytu w USA stypendysta realizuje własny projekt badawczy i/lub dydaktyczny w amerykańskiej 

uczelni, instytucie badawczym, instytucji rządowej lub organizacji pozarządowej. Poza realizacją projektu 

badawczego, stypendyści mogą również prowadzić zajęcia dydaktyczne.  

 

Nabór wniosków na wyjazd w roku akademickim 2022-23 trwa do 28 maja 2021 do godz. 23:59 czasu 

polskiego.  

 

Więcej informacji znajdziecie Państwo na stronie Komisji. 

 

 

 

 35th edition of the International Conference on Information Technologies 

InfoTech is an international forum for scientists, researchers, industrial experts to share innovations, experience 

and new research results in the fields of Information Technologies and Information Security; Technologies  

for System Design and Intelligent Systems; Technological Aspects of e-Governance and Data Protection, etc.  

The forum is a successor of International Conference on Systems for Automation of Engineering and Research 

(SAER), established in 1987 and International Workshop on e-Governance and Data Protection (EG&DP), 

established in 2005. 

 

 

 

 

https://www.ndc.nato.int/research/research.php?icode=4&%23ici#_omcpag
https://fulbright.edu.pl/senior-award


Sekcje konferencji: 

 Information Technologies;  

 Information Security; 

 Networking and Communication Technologies; 

 Technologies for System Design & Investigation; 

 Technological Aspects of e-Governance & Privacy. 

 

Data: 16-17 September 2021 

 

Miejsce: St. Constantine and Elena resort, Bułgaria 

 

Szczegółowe informacje znajdziecie Państwo na stronie INFOTECH. 

 

 10 lat Nauk o Bezpieczeństwie Potencjał – Problematyka – Perspektywy 

 

Organizatorzy konferencji zapraszają przedstawicieli ośrodków badawczych zajmujących się stricte naukami  

o bezpieczeństwie, ale również naukami pokrewnymi, w szczególności z tych ośrodków, które prowadzą studia  

z zakresu bezpieczeństwa państwa, bezpieczeństwa narodowego, bezpieczeństwa wewnętrznego  

czy bezpieczeństwa międzynarodowego. 

 

Proponowane bloki tematyczne do wystąpień i artykułów: 

 Teoretyczne, metodologiczne i  prakseologiczne aspekty nauk o bezpieczeństwie; 

 Problemy i wyzwania nauk o bezpieczeństwie w kontekście bezpieczeństwa międzynarodowego  

w XXI wieku; 

 Bezpieczeństwo państwa w XXI wieku jako obszar badań nauk o bezpieczeństwie. 

 

Data: 18 listopada 2021 - 19 listopada 2021 

 

Szczegółowe informacje znajdziecie Państwo na stronie Organizatora. 

 

 Europa. Horyzont możliwości - Konferencja inaugurująca program Horyzont Europa 

 

Uczestnicy konferencji poznają założenia i priorytety nowego programu ramowego oraz nowości, takie jak EIC, 

partnerstwa i misje, którym poświęcone będą sesje tematyczne. W konferencji wezmą udział członkowie rządu 

RP, przedstawiciele KE i wybitni krajowi eksperci. 

 

Budżet programu Horyzont Europa na lata 2021-2027 wynosi 95,5 mld euro. Stanowi to wzrost o 30 proc. 

w stosunku do kończącego się programu Horyzont 2020 i sprawia, że Horyzont Europa będzie najbardziej 

ambitnym programem na rzecz badań naukowych i innowacji w historii UE. 

 

Data wydarzenia: 16 kwietnia 2021 r. Wydarzenie w formule on-line. 

 

Agenda Konferencji oraz formularz rejestracyjny dostępne są na stronie Organizatora. 

Pytania i uwagi dotyczące konkursów z Newslettera prosimy kierować do WNiZP: 

– mgr Paulina Pałasz (p.palasz@akademia.mil.pl); tel. 261-813-648;  

– mgr Monika Szpura (m.szpura@akademia.mil.pl; tel. 261-814-478 

http://infotech-bg.com/
https://konferencja-upkrakow.wixsite.com/10latnob
https://www.gov.pl/web/konferencja-horyzont-europa
mailto:p.palasz@akademia.mil.pl
mailto:m.szpura@akademia.mil.pl

