
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Publikowanie artykułów w czasopismach wysokopunktowanych w naukach społecznych 

i humanistycznych z perspektywy ról: autora i recenzenta. 

Szkolenie jest skierowane do badaczy i nauczycieli akademickich publikujących i planujących publikację  

w naukach społecznych i humanistycznych.  

Termin: 17 sierpnia 2021 

Miejsce: on-line 

Koszt udziału jednej osoby wynosi: 

 790 zł + 23% VAT - przy zgłoszeniach przesłanych do dnia 6 sierpnia 

 890 zł + 23% VAT - przy zgłoszeniach przesłanych od dnia 7 sierpnia 

 

Szczegółowe informacje znajdziecie Państwo na stronie CPI. 

 

 

 

 

 

 

 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. 

 

 NCBR online: Postęp rzeczowy w projektach POWER - WEBINAR 

Zachęcamy do zapoznania się z webinarem dla uczestników konkursów realizowanych przy udziale środków  

z Funduszy Europejskich w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój. Pozyskana wiedza 

pozwoli prawidłowo wypełnić w systemie SL2014 moduł, który dotyczy wskaźników produktu, wskaźników 

rezultatu i ewentualnych problemów w trakcie realizacji projektu. 

 

Serdecznie zapraszamy do zapoznania się z zamieszczonym poradnikiem  WEBINAR. 

 

 NCBR online: Postęp finansowy w projektach POWER – WEBINAR 

 

Zachęcamy do zapoznania się z webinarem dla uczestników konkursów realizowanych przy udziale środków  

z Funduszy Europejskich w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój. Pozyskana wiedza 

pozwoli prawidłowo wypełnić w systemie SL2014 poszczególne moduły, które dotyczą postępu finansowego 

projektu. W tym odcinku eksperci powiedzą m.in. jak przygotować zestawienie dokumentów, poruszą kwestię 

dotyczącą źródeł finansowania, rozliczania zaliczek, wydatków rozliczanych ryczałtowo oraz ewentualnych 

zwrotów i korekt. 

 

Serdecznie zapraszamy do zapoznania się z zamieszczonym poradnikiem  WEBINAR.  

 

 

 

https://www.cpi.com.pl/php/impreza.php?id=917&fm=cc&im=1625550001093730200ZI9qlaRWOgVoayFg4UP3u7N1f2yfgVHOHZXWkAgw&em=w.krakowska@akademia.mil.pl
https://www.rdn.gov.pl/dobre-praktyki.poradnik-postepowania-dotyczace-nadawania-stopnia-doktora-habilitowanego.html
https://www.youtube.com/watch?v=KMYDAtKzAzc&t=3s
https://www.youtube.com/watch?v=wfF9tcvfP5I


 

 MINIATURA 5 

Dyrektor Narodowego Centrum Nauki ogłosił 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. 

 MAESTRO 13 

Narodowe Centrum Nauki ogłasza konkurs MAESTRO 13 na projekty badawcze dla doświadczonych naukowców 

mające na celu realizację pionierskich badań naukowych, w tym interdyscyplinarnych, ważnych dla rozwoju nauki, 

wykraczających poza dotychczasowy stan wiedzy i których efektem mogą być odkrycia naukowe. 

W konkursie tym można otrzymać środki na wynagrodzenia dla zespołu badawczego, w tym również stypendia 

dla studentów lub doktorantów, zakup lub wytworzenie aparatury naukowo-badawczej oraz pokryć inne koszty 

związane z wydatkami niezbędnymi do realizacji projektu badawczego. 

 

Budżet konkursu wynosi to 20 mln zł. 

Nabór wniosków trwa od 21 czerwca do 15 września 2021 r. do godziny 16:00. 

Szczegółowe informacje znajdziecie Państwo na stronie NCN. 

 SONATA BIS 11 

Narodowe Centrum Nauki ogłasza konkurs SONATA BIS 11 na projekty badawcze mające na celu powołanie 

nowego zespołu badawczego, prowadzącego badania naukowe o charakterze podstawowym. Konkurs skierowany 

jest do osób, które uzyskały stopień naukowy doktora w okresie od 5 do 12 lat przed rokiem wystąpienia  

z wnioskiem. 

W konkursie tym można otrzymać środki na wynagrodzenia dla zespołu badawczego, w tym również stypendia 

dla studentów lub doktorantów, zakup lub wytworzenie aparatury naukowo-badawczej oraz pokryć inne koszty 

związane z wydatkami niezbędnymi do realizacji projektu badawczego. 

 

Budżet konkursu wynosi 150 mln zł. 

Nabór wniosków trwa od 21 czerwca do 15 września 2021 r. do godziny 16:00. 

Szczegółowe informacje znajdziecie Państwo na stronie NCN. 

 
 

https://www.ncn.gov.pl/ogloszenia/konkursy/miniatura5
https://www.ncn.gov.pl/ogloszenia/konkursy/maestro13
https://www.ncn.gov.pl/ogloszenia/konkursy/sonata-bis11


  Nauka dla społeczeństwa 

Do 2 mln zł dofinansowania będą mogły dostać projekty, wzmacniające współpracę nauki z gospodarką 

i społeczeństwem, w ramach nowego programu "Nauka dla Społeczeństwa". Celem nowego programu Ministra 

Edukacji i Nauki jest wsparcie podmiotów systemu szkolnictwa wyższego 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. 

Program obejmuje wsparcie finansowe projektów w trzech filarach: 

 Doskonałość naukowa – wsparcie projektów, które mają na celu m.in podnoszenie jakości badań 

naukowych, podejmowanie nowych i ważnych dla rozwoju społeczno-gospodarczego tematów 

badawczych, umiędzynarodowienie polskiej nauki, zwiększenie jej rozpoznawalności i kształtowanie jej 

odbioru społecznego; 

 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; 

 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. 

 

Nabór wniosków do programu zostanie otwarty w sierpniu 2021 r. i będzie prowadzony w trybie ciągłym.  

 

Szczegółowe informacje znajdziecie Państwo na stronie gov.pl. 

 Pierwsze konkursy w programie Horyzont Europa już otwarte 

Program Ramowy Unii Europejskiej Horyzont Europa jest największym w historii Unii programem w zakresie 

badań naukowych i innowacji. W ciągu 7 lat (2021–2027) na nowatorskie badania i innowacyjne rozwiązania 

przeznaczone zostanie łącznie 95,5 mld euro. 

Struktura programu Horyzont Europa została oparta na trzech zasadniczych, wzajemnie wspierających się filarach: 

 Doskonała baza naukowa 

 Globalne wyzwania i europejska konkurencyjność przemysłowa 

 Innowacyjna Europa 

 

Drugim filarem programu Horyzont Europa są badania oparte na współpracy w zakresie wyzwań społecznych, 

przed którymi stoi Europa, oraz wzmacnianie potencjału technologicznego i przemysłowego poprzez obszary 

tematyczne (klastry) dotyczące całego spektrum globalnych wyzwań. 

II filar obejmuje następujące klastry: 

 Zdrowie 

 Kultura, kreatywność i społeczeństwo integracyjne 

 Bezpieczeństwo cywilne na rzecz społeczeństwa (klaster 3) 

 Technologie cyfrowe, przemysł, przestrzeń kosmiczna (klaster 4) 

 Klimat, energia, mobilność 

 Żywność, biogospodarka, zasoby naturalne, rolnictwo i środowisko. 

https://www.gov.pl/web/edukacja-i-nauka/nauka-dla-spoleczenstwa--nowy-program-ministra-edukacji-i-nauki?utm_source=Ministerstwo+Edukacji+i+Nauki&utm_medium=biuletyn%40nauka.gov.pl&utm_campaign=Biuletyn+MEiN%2C+2+lipca+2021+r.
https://www.kpk.gov.pl/horyzont-europa/excelence-science
https://www.kpk.gov.pl/horyzont-europa/klastry
https://www.kpk.gov.pl/horyzont-europa/innowacyjna-europa


 

 Klaster 3 – Bezpieczeństwo cywilne na rzecz społeczeństwa  

Celem klastra trzeciego jest wspieranie realizacji priorytetów polityki UE związanych z bezpieczeństwem, w tym 

wyzwaniami i zagrożeniami takimi jak terroryzm i przestępczość, cyberbezpieczeństwo, a także ograniczeniem 

ryzyka związanego z klęskami żywiołowymi i katastrofami spowodowanymi przez człowieka. Duży nacisk będzie 

położony na etyczny wymiar tych wyzwań. 

 

Budżet wynosi 148,5 mln €. 

Nabór wniosków trwa od 30 czerwca do 23 listopada 2021 r.  

Zachęcamy do zapoznania się z tematami konkursowymi na stronie KPK. 

 Klaster 4 – Technologie cyfrowe, przemysł i przestrzeń kosmiczna 

Badania wspierane w ramach klastra czwartego będą przyczyniać się do wsparcia dualnej transformacji przemysłu 

europejskiego: cyfrowej oraz ekologicznej, przy zachowaniu suwerenności technologii oraz skoncentrowanym na 

człowieku, etycznym rozwoju.  Badania i innowacje będą ukierunkowane na globalne przywództwo i autonomię 

w strategicznych łańcuchach wartości przy poszanowaniu granic naszej planety oraz maksymalizacji korzyści dla 

wszystkich grup społecznych, włączając w to różnorodne konteksty społeczne, gospodarcze i terytorialne  

w Europie. Duży nacisk będzie kładziony na rozwój wspomagających technologii cyfrowych: sieci 6G, Internetu, 

IoT, sztucznej inteligencji, robotyki, automatyki, technologii kwantowych oraz grafenu. 

Budżet wynosi 1,58 mld €.  

Nabór wniosków trwa od 30 czerwca do 21 października 2021 r. 

Zachęcamy do zapoznania się z tematami konkursowymi na stronie KPK. 

 

 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; 

 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. 

 
 

 

https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-search;callCode=null;freeTextSearchKeyword=;matchWholeText=true;typeCodes=1,0;statusCodes=31094501,31094502;programmePeriod=2021%20-%202027;programCcm2Id=43108390;programDivisionCode=43118971;focusAreaCode=null;destination=null;mission=null;geographicalZonesCode=null;programmeDivisionProspect=null;startDateLte=null;startDateGte=null;crossCuttingPriorityCode=null;cpvCode=null;performanceOfDelivery=null;sortQuery=sortStatus;orderBy=asc;onlyTenders=false;topicListKey=topicSearchTablePageState
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-search;callCode=null;freeTextSearchKeyword=;matchWholeText=true;typeCodes=1,0;statusCodes=31094501,31094502;programmePeriod=2021%20-%202027;programCcm2Id=43108390;programDivisionCode=43118971;focusAreaCode=null;destination=null;mission=null;geographicalZonesCode=null;programmeDivisionProspect=null;startDateLte=null;startDateGte=null;crossCuttingPriorityCode=null;cpvCode=null;performanceOfDelivery=null;sortQuery=sortStatus;orderBy=asc;onlyTenders=false;topicListKey=topicSearchTablePageState
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-search;callCode=null;freeTextSearchKeyword=;matchWholeText=true;typeCodes=0,1,2;statusCodes=31094502;programmePeriod=null;programCcm2Id=43108390;programDivisionCode=43120193;focusAreaCode=null;destination=null;mission=null;geographicalZonesCode=null;programmeDivisionProspect=null;startDateLte=null;startDateGte=null;crossCuttingPriorityCode=null;cpvCode=null;performanceOfDelivery=null;sortQuery=sortStatus;orderBy=asc;onlyTenders=false;topicListKey=topicSearchTablePageState
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-search;callCode=null;freeTextSearchKeyword=;matchWholeText=true;typeCodes=0,1,2;statusCodes=31094502;programmePeriod=null;programCcm2Id=43108390;programDivisionCode=43120193;focusAreaCode=null;destination=null;mission=null;geographicalZonesCode=null;programmeDivisionProspect=null;startDateLte=null;startDateGte=null;crossCuttingPriorityCode=null;cpvCode=null;performanceOfDelivery=null;sortQuery=sortStatus;orderBy=asc;onlyTenders=false;topicListKey=topicSearchTablePageState
http://infotech-bg.com/


 

 III Międzynarodowy Kongres Praw Człowieka III Międzynarodowy Kongres Praw 

Człowieka. Prawa Człowieka – Bezpieczeństwo – Stosunki Międzynarodowe 

Instytut Nauk o Polityce Kolegium Nauk Społecznych Uniwersytetu Rzeszowskiego zaprasza na III 

Międzynarodowy Kongres Praw Człowieka „Prawa człowieka i ich ochrona”. Jest on adresowany do wszystkich 

osób zainteresowanych problematyką praw i wolności człowieka: naukowców, działaczy organizacji 

pozarządowych, studentów, przedstawicieli środowisk zawodowych w których potrzebna jest wiedza na ten temat. 

Problematyka konferencji obejmować będzie zagadnienia związane z szeroko pojętą ochroną praw człowieka, 

kwestiami bezpieczeństwa narodowego i międzynarodowego, komunikacją międzynarodową i międzykulturową 

oraz stosunkami międzynarodowymi. 

 
Data:  19–20 października 2021  

Miejsce: Uniwersytet Rzeszowski, Aleja Tadeusza Rejtana 16C, 35-310 Rzeszów 

 

Szczegółowe informacje znajdziecie Państwo na stronie Unikonferencje. 

 

 IV MIĘDZYNARODOWA KONFERENCJA NAUKOWA - Zagrożenia i wyzwania 

bezpieczeństwa współczesnego świata. Wymiar polityczno-prawny 
 

Analizując zjawisko bezpieczeństwa należy pamiętać o tym, że ze względu na swoją złożoność, wielowymiarowe 

uwarunkowania i nieustanną ewolucję wymaga ono ciągłego definiowania i analizowania na nowo. Wobec 

rosnącej złożoności i bezprecedensowej dynamiki współczesnych zmian cywilizacyjnych zapewnianie 

bezpieczeństwa – jeden z priorytetów współczesnej polityki na szczeblu narodowym i międzynarodowym  

- wymaga nie tylko odpowiednio zaprogramowanych, interdyscyplinarnych procesów badawczych, 

ukierunkowanych zarówno na obiektywne (zagrożenia), jak i subiektywne (zdolności do rozpoznawania  

i reagowania) determinanty bezpieczeństwa współczesnego świata, ale także odpowiednio monitorowanych 

społecznych procesów uczenia się. 

Konferencja ma wnieść wkład w dyskusję naukową i ekspercką dotyczącą polityki bezpieczeństwa.  

Data:  25–26 listopada 2021 

Miejsce: Politechnika Rzeszowska, ul. Powstańców Warszawy 12, Rzeszów 

 

Szczegółowe informacje znajdziecie Państwo na stronie Unikonferencje. 

 

 

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. 

https://unikonferencje.pl/konferencja/12428-iii-miedzynarodowy-kongres-praw-czlowieka-iii-miedzynarodowy-kongres-praw-czlowieka-prawa-czlowieka-bezpieczenstwo-stosunki-miedzynarodowe
https://unikonferencje.pl/konferencja/12435-iv-miedzynarodowa-konferencja-naukowa-zagrozenia-i-wyzwania-bezpieczenstwa-wspolczesnego-swiata-wymiar-polityczno-prawny
mailto:p.palasz@akademia.mil.pl
mailto:m.szpura@akademia.mil.pl

