
 

 

 

 

 Nowy wykaz czasopism i materiałów recenzowanych – komunikat MEiN 

Na stronie internetowej MEiN ukazał się Komunikat Ministra Edukacji i Nauki z dnia 21 grudnia 2021 r.  

o zmianie i sprostowaniu komunikatu w sprawie wykazu czasopism naukowych i recenzowanych materiałów  

z konferencji międzynarodowych. Zgodnie z nowym wykazem czasopism półrocznik Cybersecurity and Law 

zwiększył punktację do 70 pkt. 

Treść komunikatu oraz scalony wykaz czasopism znajdziecie Państwo na stronie MEiN 

 

 Projekt ustawy o zmianie ustawy – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce 

Na stronie internetowej Rządowego Centrum Legislacji zamieszczono projekt ustawy o zmianie ustawy Prawo 

o szkolnictwie wyższym i nauce oraz ustawy Przepisy wprowadzające ustawę Prawo o szkolnictwie wyższym 

i nauce.  

Treść ustawy znajdziecie Państwo na stronie RCL 

 

 Stypendia NCN a zwolnienie z podatku dochodowego 

Na stronie internetowej  Narodowego Centrum Nauki zamieszczony został komunikat dotyczący zwolnienia  

z podatku dochodowego stypendiów doktorskich.  

Zgodnie z ustawą o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku 

dochodowym od osób prawnych oraz niektórych innych ustaw z dnia 29 października 2021 r. (Dz.U. z 2021 r. 

poz. 2105) do art. 21 ust. 1  ustawy o podatku dochodowym został dodany punkt 39f, zgodnie z którym wolne 

od podatku dochodowego są: stypendia doktorskie i inne środki finansowe otrzymane w ramach konkursów  

na stypendia doktorskie organizowanych przez Narodowe Centrum Nauki oraz stypendia naukowe otrzymane 

na podstawie regulaminów przyjętych przez Radę Narodowego Centrum Nauki.  Przepis ten wchodzi w życie  

z dniem 1.01.2022 roku. 

W ocenie Centrum na podstawie ww. przepisu od dnia 1 stycznia 2022 roku wolne od podatku dochodowego 

będą: 

1. stypendia doktorskie i inne środki finansowe przyznane w ramach konkursu ETIUDA, 

2. stypendia naukowe przyznane i wypłacane w projektach badawczych we wszystkich konkursach 

Narodowego Centrum Nauki, w których możliwe jest zaplanowanie i wypłacanie takich stypendiów 

(OPUS, SONATA, SONATA BIS, MAESTRO, SYMFONIA, DIOSCURI, POLONEZ BIS). 

Pełną treść komunikatu znajdą Państwo na stronie NCN 

 

 Harmonogram konkursów na rok 2022 w Narodowym Centrum Nauki 

Narodowe Centrum Nauki opublikowało harmonogram konkursów na rok 2022.  

Więcej informacji znajdą Państwo na stronie NCN 

 

https://www.gov.pl/web/edukacja-i-nauka/komunikat-ministra-edukacji-i-nauki-z-dnia-21-grudnia-2021-r-o-zmianie-i-sprostowaniu-komunikatu-w-sprawie-wykazu-czasopism-naukowych-i-recenzowanych-materialow-z-konferencji-miedzynarodowych
https://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12354052/katalog/12834553#12834553
https://www.ncn.gov.pl/aktualnosci/2021-12-30-stypendia-ncn-podatki
https://www.ncn.gov.pl/finansowanie-nauki/konkursy/harmonogram


 

 Nabór wniosków w konkursie SONATINA 6 

Narodowe Centrum Nauki ogłosiło konkurs SONATINA 6 na projekty badawcze. Celem konkursu jest 

wsparcie kariery młodych badaczy poprzez stworzenie możliwości pełnoetatowego zatrudnienia i prowadzenia 

badań naukowych w Polsce oraz umożliwienie zdobycia wiedzy i doświadczenia podczas realizacji staży  

w wysokiej jakości zagranicznych ośrodkach naukowych. 

Konkurs skierowany jest do osób, które posiadają stopień doktora uzyskany w roku wystąpienia z wnioskiem 

lub w okresie 3 lat przed rokiem wystąpienia z wnioskiem (w okresie od 1 stycznia 2019 r. do 31 grudnia 2021r.) 

lub którym stopień doktora zostanie nadany do 30 czerwca 2022 r. Okres 3 lat może zostać przedłużony  

o przerwy w karierze naukowej. 

Zaplanowany projekt musi obejmować badania naukowe. Mogą to być zarówno badania podstawowe,  

jak i badania aplikacyjne. 

Do konkursu można złożyć wniosek w dowolnym z 25 paneli NCN w ramach trzech głównych działów:  

HS – nauki humanistyczne, społeczne i o sztuce; ST – nauki ścisłe i techniczne; NZ – nauki o życiu. 

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

https://osf.opi.org.pl, zgodnie z procedurą składania wniosków. 

Nabór wniosków w systemie ZSUN/OSF trwa do 15 marca 2022 r. do godziny 16:00. 

Więcej informacji znajdziecie Państwo na stronie NCN 

 

 Europejskie Partnerstwo KDT otwiera konkurs 2021 

Dnia 16 grudnia 2021 otwarty został konkurs dla Partnerstwa ds. Kluczowych Technologii Cyfrowych, 

zwanego inaczej Wspólnym Przedsięwzięciem ds. Kluczowych Technologii Cyfrowych (Key Digital 

Technologies Joint Undertaking – KDT JU). W skrócie partnerstwo to zwane jest Partnerstwem KDT.  

W ramach konkursu otwarto następujące tematy: 

 HORIZON-KDT-JU-2021-1-IA – Focus Topic 1: Development of open-sources RISC-V building 

blocks. 

 HORIZON-KDT-JU2021-2-RIA – FocusTopic 1: Processing solutions for AI at the edge addressing  

the design stack and middleware. 

 HORIZON-KDT-JU-2021-3-CSA – A Pan-European chip infrastructure for design innovation. 

UWAGA: Zastosowane w powyższym zestawieniu skróty RIA i IA dotyczą typów działań i oznaczają 

odpowiednio: działania badawczo-innowacyjne (Research and Innovation Actions) oraz działania innowacyjne 

(Innovation Actions). 

Poziom dofinansowania uzależniony jest od rodzajów prac przewidzianych w projekcie. 

Nabór wniosków międzynarodowych będzie możliwy poprzez Funding and Tenders w części General Calls 

Information. 

Nabór wniosków otwarty jest do 27 kwietnia 2022 r. 

Szczegółowe informacje znajdziecie Państwo na stronie KPK 

 

 

 
 

 

https://www.ncn.gov.pl/ogloszenia/konkursy/sonatina6
https://www.kpk.gov.pl/europejskie-partnerstwo-kdt-otwiera-konkurs-2021


 

 IV Międzynarodowa Konferencja Naukowa Bezpieczeństwo euroatlantyckie i polityka 

Federacji Rosyjskiej. Temat konferencji: Budowanie odporności na zagrożenia 

hybrydowe 

Celem konferencji organizowanych cyklicznie jest dyskusja i wymiana doświadczeń w gronie środowiska 

naukowego oraz praktyków bezpieczeństwa i zarządzania kryzysowego, dotyczących zagrożeń  

dla bezpieczeństwa i działań podejmowanych dla jego zapewniania. Zamysłem tegorocznej konferencji jest 

poświęcenie szczególnej uwagi problematyce konsekwencji zagrożeń kreowanych przez Federację Rosyjską 

dla bezpieczeństwa rozumianego w kategoriach przedmiotowych, podmiotowych, przestrzennych, 

procesualnych, organizacyjnych i instytucjonalnych. 

Data wydarzenia: 18-20 maja 2022 r. Organizatorem Konferencji jest Uniwersytet Jana Kochanowskiego  

w Kielcach. Filia w Piotrkowie Trybunalskim. 

 

Szczegółowe informacje znajdziecie Państwo na stronie Unikonferencje 

 

 Prawa człowieka na świecie. Aspekty społeczne, polityczne, historyczne  

i formalnoprawne 

Głównym założeniem konferencji jest dyskusja na temat szeroko pojętych praw człowieka przez pryzmat 

prawa, politologii i historii oraz innych nauk społecznych i humanistycznych (filozofii, psychologii, socjologii, 

kulturoznawstwa czy ekonomii). Organizatorzy konferencji pragną poddać pod dyskusję problematykę praw 

człowieka z perspektywy tak historycznych, jak i współczesnych wymiarów ich funkcjonowania w dowolnie 

wybranych państwach świata. 

Data wydarzenia: 12 marca 2022 r. między 9:00 a 16:00 w formie online na platformie Microsoft 

Teams. Organizatorem Konferencji są Center For American Studies i Center For European Studies działające 

we współpracy z KN Prawa Amerykańskiego z WPiA UAM w Poznaniu. 

Szczegółowe informacje znajdziecie Państwo na stronie Unikonferencje 

  

 

 

 Rozwój kariery naukowej – wirtualne bezpłatne szkolenia dla badaczy  

 

Krajowy Punkt Kontaktowy Programów Badawczych UE realizuje cykl bezpłatnych szkoleń on-line  

z różnych tematów związanych z karierą naukową. Szkolenia dedykowane są naukowcom na różnych etapach 

kariery i z różnych krajów. Organizatorami szkoleń są partnerzy projektu EURAXESS TOPIV i są one częścią 

programu mentoringowego organizowanego przez Uniwersytet w Sofii. Szkolenia odbywają się w języku 

angielskim. 

Kolejne szkolenia już 19, 21 i 28 stycznia br. 

 

Harmonogram szkoleń oraz formularze rejestracyjne na szkolenia znajdziecie Państwo na stronie 

EURAXESS 

 

 
 

 

SZKOLENIA 

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

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

https://unikonferencje.pl/konferencja/13089-iv-miedzynarodowa-konferencja-naukowa-bezpieczenstwo-euroatlantyckie-i-polityka-federacji-rosyjskiej-temat-konferencji-budowanie-odpornosci-na-zagrozenia-hybrydowe
https://mentoring.euraxess.bg/node/19
mailto:m.szpura@akademia.mil.pl

