
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 Postępowania dotyczące nadawania stopnia doktora habilitowanego – poradnik 

Rada Doskonałości Naukowej przygotowała poradnik postępowania dotyczącego nadawania stopnia doktora 

habilitowanego. Poradnik jest zamieszczony na stronie internetowej RDN. Materiał będzie aktualizowany 

w miarę gromadzenia nowych pytań lub wprowadzania dobrych praktyk.  

 

Serdecznie zapraszamy do zapoznania się z zamieszczonym poradnikiem  RDN.GOV.PL 

 

 Formularze wniosków dostępne 
 

Informujemy, że formularze wniosków dla konkursów OPUS 21 i PRELUDIUM 20 są już dostępne w systemie 

OSF. Wnioski można składać do 15 czerwca br. do godz. 16:00. 

 

 Wynagrodzenia dodatkowe dla żołnierzy zawodowych 

 

Informujemy, że weszło w życie Zarządzenie nr 21 Rektora-Komendanta z dnia 11.05.2021 r. w sprawie 

wypłacania żołnierzom zawodowym Akademii Sztuki Wojennej dodatkowego wynagrodzenia.  

Zarządzenie dostępne na stronie Akademii w zakładce - Działalność naukowa i projekty badawcze. 

 

 PE przyjął program Horyzont Europa. To już koniec drogi ustawodawczej 

 

Posłowie Parlamentu Europejskiego zatwierdzili 28 kwietnia 2021 r. porozumienie z Radą UE dotyczące 

rozporządzenia wprowadzającego Program Ramowy Horyzont Europa. Horyzont Europa stanowi kontynuację 

programu Horyzont 2020 i ma wspierać badania i innowacje w takich obszarach jak zdrowie, transformacja 

klimatyczna czy cyfryzacja. 

Program Horyzont Europa składa się z trzech części: 

 Filar „Doskonała nauka” będzie za pośrednictwem Europejskiej Rady ds. Badań Naukowych (ERC) wspierać 

pionierskie projekty badawcze definiowane i prowadzone przez samych naukowców. Przewidziano 

finansowanie stypendiów i wymian dla naukowców poprzez element Działań Marii Skłodowskiej-Curie. 

Inwestować się będzie też w infrastrukturę badawczą. 

 Filar „Globalne wyzwania i europejska konkurencyjność przemysłowa” będzie bezpośrednio wspierać 

badania związane z wyzwaniami społecznymi i możliwościami technologicznymi i przemysłowymi. Będzie 

też określać kierunek misji badawczych prowadzonych na skalę unijną. Obejmuje on również działania 

prowadzone przez Wspólne Centrum Badawcze (JRC). Rolą Centrum jest dostarczanie unijnym i krajowym 

decydentom politycznym niezależnych dowodów naukowych i wsparcia technicznego. 

 Filar „Innowacyjna Europa” to działania, dzięki którym Europa ma stać się liderem w dziedzinie innowacji 

tworzących rynek. Ma on również na celu, dzięki wzmacnianiu Europejskiego Instytutu Innowacji  

i Technologii (EIT), wspieranie integracji biznesu, badań naukowych, szkolnictwa wyższego 

i przedsiębiorczości. 

 

Szczegółowe informacje znajdziecie Państwo na stronie KPK. 
 

 

 

https://www.rdn.gov.pl/dobre-praktyki.poradnik-postepowania-dotyczace-nadawania-stopnia-doktora-habilitowanego.html
https://www.kpk.gov.pl/pe-przyjal-program-horyzont-europa-to-juz-koniec-drogi-ustawodawczej


 

 MINIATURA 5 

Dyrektor Narodowego Centrum Nauki ogłasza konkurs MINIATURA 5, do którego mogą być zgłaszane wnioski 

na realizację pojedynczego działania naukowego w jednej z wymienionych form: badań wstępnych/pilotażowych, 

kwerendy, stażu naukowego, wyjazdu badawczego albo wyjazdu konsultacyjnego. Podstawowym celem konkursu 

jest finansowe wsparcie działania naukowego służącego przygotowaniu przyszłego projektu badawczego 

planowanego do złożenia w konkursach NCN, innych konkursach ogólnokrajowych lub międzynarodowych.  

W konkursie można uzyskać środki finansowe w wysokości od 5 000 do 50 000 zł na realizację działania 

naukowego trwającego do 12 miesięcy. O środki może ubiegać się podmiot, w którym zatrudniony jest badacz: 

 posiadający w swoim dorobku co najmniej jedną opublikowaną pracę lub co najmniej jedno dokonanie 

artystyczne lub artystyczno-naukowe; 

 który uzyskał stopień doktora nie wcześniej niż 1 stycznia 2009 r. Okres ten może zostać przedłużony zgodnie 

z zasadami określonymi w § 4 pkt 5 lit. a warunków oraz regulaminu przeprowadzania konkursu MINIATURA 

na działanie naukowe. W przypadku osób, które uzyskały więcej niż jeden stopień doktora, datą odniesienia 

jest data uzyskania pierwszego z nich. 

Budżet konkursu wynosi 15 mln zł. 

Nabór wniosków prowadzony jest w okresie od 5 maja do 30 września 2021 r., do godz. 16:00 

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. 

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. 

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/miniatura5
https://www.ncn.gov.pl/ogloszenia/konkursy/opus21
https://www.ncn.gov.pl/ogloszenia/konkursy/preludium20


 TRANS-ATLANTIC PLATFORM  

Narodowe Centrum Nauki zaprasza do udziału w konkursie na międzynarodowe projekty badawcze pn. Recovery, 

Reneval and Resilience in a Post-Pandemic World (RRR Call 2021), organizowanym we współpracy z siecią 

Trans-Atlantic Platform (T-AP) for Social Sciences and Humanities. 

Konkurs obejmuje 5 głównych obszarów tematycznych: 

 zmniejszanie słabości i nierówności, 

 budowanie odporniejszego, bardziej aktywizującego i zrównoważonego społeczeństwa, 

 wspieranie demokratycznych rządów i zaangażowania politycznego, 

 rozwijanie odpowiedzialnych i sprzyjających społeczeństwu innowacji cyfrowych oraz 

 zapewnianie skutecznej i precyzyjnej komunikacji (w tym komunikacji medialnej). 

O finansowanie w konkursie mogą ubiegać się konsorcja międzynarodowe złożone z minimum 3 zespołów 

badawczych z co najmniej 3 krajów biorących udział w konkursie, z obu stron Atlantyku (np. Polska-Kanada-

Brazylia lub USA-Polska-Niemcy). 

Harmonogram konkursu: 

 Termin składania obowiązkowych formularzy Intention to Submit (ItS): 14 czerwca 2021 r., 

 Termin składania pełnych wniosków wspólnych (Full Proposals): 12 lipca 2021 r., 

 Termin składania wniosków krajowych w systemie ZSUN/OSF: 19 lipca 2021 r., 

 Początek realizacji zakwalifikowanych projektów: marzec 2022 r. 

Całkowita wysokość środków finansowych przeznaczonych przez NCN na realizację zadań przez polskie zespoły 

badawcze w konkursie wynosi 600 tys. EUR. 

Szczegółowe informacje znajdziecie Państwo na stronie sieci T-AP. 

 

 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 rozpoczął się 7 maja 2021, a zakończy 6 lipca 2021 r., o godz. 16:00 

Szczegółowe informacje znajdziecie Państwo na stronie NCBR. 

https://transatlanticplatform.com/t-ap-recovery-renewal-and-resilience-in-a-post-pandemic-world-rrr/
https://lsi.ncbr.gov.pl/login.php
https://www.gov.pl/web/ncbr/ncbr-oglasza-drugi-konkurs-w-ramach-programu-infostrateg


 

  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. 

 GOSPOSTRATEG VI 

Celem głównym Programu GOSPOSTRATEG jest wzrost wykorzystania w perspektywie do 2028 r. rezultatów 

badań społeczno-ekonomicznych w kształtowaniu krajowych i regionalnych polityk rozwojowych. Szósty konkurs 

w ramach Programu obejmuje cały zakres 

Programu GOSPOSTRATEG, który podzielony został na cztery pułapki rozwojowe: 

 obszar pułapki średniego dochodu i przeciętnego produktu; 

 obszar pułapki braku równowagi; 

 obszar pułapki demograficznej; 

 obszar pułapki słabości instytucji. 

 

Budżet konkursu wynosi 80 000 000 zł. 

 

Harmonogram konkursu: 

 Data ogłoszenia konkursu: 7 kwietnia 2021 r. 

 Rozpoczęcie naboru wniosków: 7 maja 2021 r. 

 Zakończenie naboru wniosków: 7 lipca 2021 r., do godz. 16:00 

 Wyniki konkursu: Czas od zakończenia naboru wniosków do dnia publikacji list projektów wybranych  

i niewybranych do dofinansowania to maksymalnie 180 dni. 

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 

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

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

https://www.gov.pl/web/ncbr/tango-v
https://www.gov.pl/web/ncbr/gospostrateg--vi-konkurs-na-projekty-otwarte


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. 

 

Sekcje konferencji: 

 Information Technologies;  

 Information Security; 

 Networking and Communication Technologies; 

 Technologies for System Design & Investigation; 

 

 

 

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


 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. 

 

 

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
mailto:p.palasz@akademia.mil.pl
mailto:m.szpura@akademia.mil.pl

