Załącznik nr 1 do uchwały Rady NCN nr 55/2015 z dnia 11 czerwca 2015 r.

KONKURS POLONEZ 1
ZAKRES DANYCH WYMAGANYCH WE WNIOSKACH
O FINANSOWANIE STAŻY BADAWCZYCH
REALIZOWANYCH PRZEZ NAUKOWCÓW PRZYJEŻDŻAJĄCYCH Z ZAGRANICY

Informacje wymagane w elektronicznym formularzu wniosku.
Wersja drukowana obejmuje jedynie sekcje: A:1-4 i 10, B, D1: 1 i 3, G, I: Zał. 5 i 6
A. DANE PODMIOTU BĘDĄCEGO MIEJSCEM REALIZACJI STAŻU1
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Status jednostki naukowej
Nazwa i adres (tel., faks., e-mail, www)
Siedmiocyfrowy identyfikator gminy
NIP, REGON
Status organizacyjny podmiotu
Podmiot sprawujący nadzór
Uprawnienia do nadawania stopni naukowych oraz profili działalności
Czy podmiot stanowi jednostkę zaliczaną do sektora finansów publicznych?
Czy podmiot otrzymuje dotację na działalność statutową z budżetu nauki?
Kierownik podmiotu (tytuł/stopień naukowy, imię i nazwisko, zajmowane stanowisko)

B. INFORMACJE OGÓLNE
1.
2.
3.
4.

5.

Tytuł wniosku
Panel dyscyplin (zgodnie z wykazem, wybrać tylko 1)
Pomocnicze określenia identyfikujące (maks. 3, w tym przynajmniej jedno, w którym
składany jest wniosek)
Czy badania przewidziane we wniosku są realizowane we współpracy
międzynarodowej?2 (w przypadku odpowiedzi twierdzącej: proszę wybrać państwo/a,
którego/ych dotyczy współpraca)
Planowany okres stażu badawczego (w miesiącach: 12 lub 24)

Należy podać dane podmiotu będącego miejscem realizacji przez wnioskodawcę stażu badawczego. Staże
badawcze można odbywać w prowadzących w sposób ciągły badania naukowe:
1) jednostkach naukowych;
2) centrach naukowych uczelni utworzonych w ramach struktury jednej uczelni;
3) bibliotekach naukowych;
4) przedsiębiorstwach mających status centrów badawczo-rozwojowych, w rozumieniu ustawy z dnia 30 maja
2008 r. o niektórych formach wspierania działalności innowacyjnej;
5) jednostkach organizacyjnych posiadających osobowość prawną i siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej
Polskiej;
6) przedsiębiorstwach prowadzących badania naukowe w innej formie organizacyjnej niż formy określone
w pkt 1-5.
2 Za współpracę międzynarodową uważa się realizację zadań badawczych wraz z badaczami z zagranicznych
instytucji badawczych. Za współpracę międzynarodową nie uznaje się:
a) uczestnictwa w konferencjach międzynarodowych;
b) upowszechniania wiedzy o projekcie za granicą;
c) realizacji zadań badawczych przez zespół polski za granicą bez udziału badaczy z zagranicznych instytucji
badawczych;
d) współpracy z badaczami z zagranicy zatrudnionymi w polskich jednostkach badawczych.
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Planowane nakłady w zł, w tym ogółem i na pierwszy rok odbywania stażu
badawczego
Termin rozpoczęcia stażu badawczego

6.
7.

C.1. UZASADNIENIE, ŻE BADANIA PLANOWANE WE WNIOSKU SĄ BADANIAMI
PODSTAWOWYMI3 (maks. 2,5 tys. znaków ze spacjami)
C.2. KRÓTKI OPIS PLANOWANYCH BADAŃ
(maks. 1 strona zdefiniowanego maszynopisu)
1. Cel prowadzony badań/hipoteza badawcza
2. Zastosowana metoda badawcza/metodyka
3. Wpływ spodziewanych rezultatów na rozwój nauki, cywilizacji, społeczeństwa
C.3. POPULARNONAUKOWY OPIS BADAŃ
(maks. 1 strona zdefiniowanego maszynopisu)
Należy podać cel badań, opisać, jakie badania będą realizowane oraz podać powody podjęcia
danej tematyki badawczej.
D. INFORMACJA O WNIOSKODAWCY ORAZ JEGO PARTNERZE NAUKOWYM
D.1. DANE OSOBOWE WNIOSKODAWCY
Imię i nazwisko, tytuł zawodowy/stopień naukowy/tytuł naukowy
PESEL/data i kraj urodzenia4
Adres zamieszkania, nr tel., nr faksu, e-mail
Miejsca zatrudnienia i zajmowane stanowiska
Czy w ciągu ostatnich 5 lat przed złożeniem wniosku (panele ST i NZ) lub ostatnich 10
lat przed złożeniem wniosku (panele HS) wnioskodawca miał przerwy w karierze
naukowej, takie jak: urlop rodzicielski, praca poza sektorem badawczym, służba
wojskowa, długotrwała choroba itd.? (w przypadku odpowiedzi twierdzącej należy podać
uzasadnienie i łączną liczbę miesięcy)
6. Czy rodzina5 wnioskodawcy zmienia miejsce zamieszkania i przyjeżdża wraz z
wnioskodawcą do Polski w czasie realizacji stażu na okres co najmniej 3 miesięcy?
1.
2.
3.
4.
5.

D.2. OSIĄGNIĘCIA WNIOSKODAWCY ORAZ JEGO PARTNERA NAUKOWEGO
Ankieta dorobku wnioskodawcy:
1.

Przebieg kariery naukowej (nazwa uczelni, instytutu lub innej jednostki organizacyjnej,
specjalność, data uzyskania tytułu zawodowego, stopnia naukowego lub tytułu
naukowego)

2. Informacja o dorobku:
panele ST (nauki ścisłe i techniczne) i NZ (nauki o życiu)
a)

1 - 10 najważniejszych prac6 opublikowanych w okresie ostatnich 5 lat7 przed
zgłoszeniem wniosku, z zaznaczeniem publikacji w czasopismach z listy JCR oraz
monografii o zasięgu światowym (podać aktualny pięcioletni „impact factor” czasopism

Wypełniane opcjonalnie.
Należy podać w przypadku obcokrajowców nieposiadających PESEL.
5 Przez rodzinę rozumie się małżonka(kę)/partnera(kę) oraz/lub dziecko (dzieci).
6 Tytuły prac w języku oryginalnym publikacji.
7 Do okresu tego nie wlicza się przerw w karierze naukowej wnioskodawcy wskazanych w pkt. D1, ppkt 5.
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b)
c)

i liczbę cytowań poszczególnych publikacji);
łączna liczba cytowań wszystkich dotychczasowych publikacji bez autocytowań oraz
indeks H (wg Web of Science TM Core Collection),
3 najważniejsze publikacje spośród zaprezentowanych powyżej (należy obowiązkowo
dołączyć PDF)

panele HS (nauki humanistyczne i społeczne)
a)

b)

c)

1 - 10 najważniejszych prac6 opublikowanych w okresie ostatnich 10 lat7 przed
zgłoszeniem wniosku, w ocenie których brana będzie pod uwagę jakość wydawnictwa,
m.in. obecność czasopisma na liście JCR lub porównywalnej oraz zasięg krajowy lub
światowy monografii (tam, gdzie to możliwe, należy podać aktualny pięcioletni „impact
factor” czasopisma i liczbę cytowań poszczególnych publikacji);
tam, gdzie to możliwe, podać łączną liczbę cytowań wszystkich dotychczasowych
publikacji bez autocytowań oraz indeks H (preferowane źródło: Web of Science TM
Core Collection, Scopus),
3 najważniejsze publikacje spośród zaprezentowanych powyżej (należy obowiązkowo
dołączyć PDF)

i/lub nauk o sztuce: muzyka, sztuki plastyczne, teatr, film
do 10 najważniejszych dokonań artystycznych i artystyczno-naukowych o znaczeniu
międzynarodowym i krajowym, np. autorstwo dzieła sztuki i jego publikacja (partytura,
nagranie), reżyseria filmu, spektaklu teatralnego, operowego, rola pierwszoplanowa,
autorstwo indywidualnej wystawy, udział w zagranicznym lub krajowym festiwalu o
zasięgu
międzynarodowym,
kierownictwo
artystyczne
międzynarodowego
przedsięwzięcia artystycznego.
3.

4.
5.

6.
7.

Kierowanie lub udział w projektach badawczych oraz ich wyniki (tytuły i numery
projektów, źródła finansowania, lata i miejsca realizacji, charakter udziału przy realizacji
projektu, wykaz najważniejszych publikacji będących efektem realizacji każdego
z projektów oddzielnie)
Doświadczenie naukowe (państwo, instytucja, rodzaj pobytu, okres pobytu)
Najważniejsze wyróżnienia wynikające z prowadzenia badań naukowych (rodzaj
wyróżnienia, miejsce i data) oraz inna aktywność naukowa (wykłady plenarne
wygłaszane na konferencjach, a w przypadku działalności naukowej w zakresie
twórczości i sztuki: aktywny udział w międzynarodowych wystawach, festiwalach,
wydarzeniach artystycznych)
Otrzymane stypendia i nagrody
Inne istotne doświadczenia zawodowe

Ankieta dorobku partnera naukowego wnioskodawcy:
1. Imię i nazwisko
2. Przebieg kariery naukowej (nazwa uczelni, instytutu lub innej jednostki organizacyjnej,
specjalność, data uzyskania tytułu zawodowego, stopnia naukowego lub tytułu
naukowego).
3. Czy w ciągu ostatnich 5 lat przed złożeniem wniosku (dla paneli ST i NZ) lub ostatnich
10 lat przed złożeniem wniosku (dla paneli HS) partner wnioskodawcy miał przerwy w
karierze naukowej takie jak: urlop rodzicielski, praca poza sektorem badawczym, służba
wojskowa, długotrwała choroba itd.? (w przypadku odpowiedzi twierdzącej należy podać
uzasadnienie i łączną liczbę miesięcy)
4. Informacje o dorobku:
3

panele ST (nauki ścisłe i techniczne) i NZ (nauki o życiu)
a) do 10 najważniejszych prac6 opublikowanych w okresie ostatnich 5 lat8 przed
zgłoszeniem wniosku, z zaznaczeniem publikacji w czasopismach z listy JCR oraz
monografii o zasięgu światowym (podać aktualny pięcioletni „impact factor”
czasopism i liczbę cytowań poszczególnych publikacji);
b) łączna liczba cytowań wszystkich dotychczasowych publikacji bez autocytowań oraz
indeks H (wg Web of Science TM Core Collection),
c) 3 najważniejsze publikacje spośród zaprezentowanych powyżej (należy obowiązkowo
dołączyć PDF)
panele HS (nauki humanistyczne i społeczne)
a) do 10 najważniejszych prac6 opublikowanych w okresie ostatnich 10 lat8 przed
zgłoszeniem wniosku w ocenie, których brana będzie pod uwagę jakość
wydawnictwa, m.in. obecność czasopisma na liście JCR lub porównywalnej oraz
zasięg krajowy lub światowy monografii (tam, gdzie to możliwe, należy podać
aktualny pięcioletni „impact factor” czasopisma i liczbę cytowań poszczególnych
publikacji);
b) tam, gdzie to możliwe, podać łączną liczbę cytowań wszystkich dotychczasowych
publikacji bez autocytowań oraz indeks H (preferowane źródło: Web of Science TM
Core Collection, Scopus),
c) 3 najważniejsze publikacje spośród zaprezentowanych powyżej (należy obowiązkowo
dołączyć PDF)
i/lub nauk o sztuce: muzyka, sztuki plastyczne, teatr, film
do 10 najważniejszych dokonań artystycznych i artystyczno-naukowych o znaczeniu
międzynarodowym i krajowym, np. autorstwo dzieła sztuki i jego publikacja (partytura,
nagranie), reżyseria filmu, spektaklu teatralnego, operowego, rola pierwszoplanowa,
autorstwo indywidualnej wystawy, udział w zagranicznym lub krajowym festiwalu
o zasięgu międzynarodowym, kierownictwo artystyczne międzynarodowego
przedsięwzięcia artystycznego.
D.3. WPŁYW STAŻU BADAWCZEGO I WYBORU JEDNOSTKI NA ROZWÓJ KARIERY
WNIOSKODAWCY
1. Charakterystyka jednostki naukowej.
(zasadność wyboru ośrodka, odpowiednie wsparcie naukowe i kompetencyjne,
osiągnięcia naukowe ośrodka w dziedzinie, w której będą realizowane planowane
badania naukowe)
2. Opis przewidywanego wpływu stażu badawczego na rozwój kariery wnioskodawcy
(należy uwzględnić również informacje dotyczące zaangażowania wnioskodawcy
w zadania inne niż prowadzenie badań, o ile są one planowane, np. zajęcia dydaktyczne
itd.)

Do okresu tego nie wlicza się przerw w karierze naukowej, takich jak: urlop rodzicielski, praca poza sektorem
badawczym, służba wojskowa, długotrwała choroba, wskazanych powyżej w pkt 3.
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E.
WYDATKI PLANOWANE NA REALIZACJĘ BADAŃ NAUKOWYCH
(rodzaj wydatku, przewidywany koszt, w podziale na 1/wynagrodzenia osób uczestniczących
w realizacji badań oraz 2/inne koszty)
F.

FORMY FINANSOWANIA STAŻU BADAWCZEGO

(środki finansowe dla wnioskodawcy9; środki na realizację badań naukowych10; koszty
pośrednie jednostki11; wsparcie łączne finansowania stażu badawczego)
1. Czas trwania stażu
Termin
rozpoczęcia
stażu:

Planowany okres trwania stażu
(w miesiącach) :
2. Finansowanie stażu przez Narodowe
Centrum Nauki
Pozycja

Rok 2016
1

Rok 2017
2

Rok 2018
3

Razem
4
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Środki finansowe dla wnioskodawcy
Wynagrodzenie
Dodatek z tytułu zmiany miejsca
zamieszkania
Dodatek rodzinny
Środki na realizację badań naukowych
Wynagrodzenia
Pozostałe koszty realizacji badań
Koszty pośrednie
Łączne koszty realizacji stażu12

Na zatrudnienie wnioskodawcy na podstawie umowy o pracę, podmiot wskazany jako miejsce odbywania stażu
badawczego otrzyma zryczałtowaną kwotę w wysokości: 31 500 EUR w przypadku stażu trwającego 12 miesięcy lub
63 000 EUR w przypadku stażu trwającego 24 miesiące.
Na pokrycie kosztów związanych z okresową zmianą miejsca zamieszkania przez wnioskodawcę podmiot wskazany
jako miejsce odbywania stażu badawczego otrzyma zryczałtowaną kwotę w wysokości: 20 700 EUR w przypadku
stażu trwającego 12 miesięcy lub 41 400 EUR w przypadku stażu trwającego 24 miesiące. Na pokrycie kosztów
dodatku rodzinnego wnioskodawcy podmiot wskazany jako miejsce odbywania stażu badawczego otrzyma
zryczałtowaną kwotę w wysokości: 3600 EUR w przypadku stażu trwającego 12 miesięcy lub 7200 EUR w przypadku
stażu trwającego 24 miesiące.
Dodatek rodzinny przysługuje osobom, których małżonek(ka)/partner(ka) oraz/lub dziecko (dzieci) zmienia/ją miejsce
zamieszkania i przyjeżdża/ją do Polski wraz z nimi na okres co najmniej 3 miesięcy w czasie realizacji stażu. Podane
kwoty obejmują wszystkie obowiązkowe obciążenia pracodawcy z tytułu zatrudnienia stażysty.
10 W ramach finansowania stażu badawczego jednostka naukowa otrzyma środki finansowe na realizację przez
wnioskodawcę badań w kwocie nieprzekraczającej:
a) w grupie nauk humanistycznych, społecznych i o sztuce (HS): 80 000 zł w przypadku stażu trwającego 12
miesięcy, 96 000 zł rocznie w przypadku stażu trwającego 24 miesiące;
b) w grupach nauk o życiu (NZ) oraz nauk ścisłych i technicznych (ST): 112 000 zł w przypadku stażu
trwającego 12 miesięcy, 160 000 zł rocznie w przypadku stażu trwającego 24 miesiące.
11 Jednostka naukowa otrzymuje koszty pośrednie w wysokości 20% kosztów bezpośrednich (środków finansowych
dla wnioskodawcy oraz środków na realizację badań), w tym na zorganizowanie stanowiska pracy, udostępnienie
pomieszczeń, aparatury i zapewnienie obsługi administracyjno-finansowej, a także organizację co najmniej jednej
wizyty studyjnej rocznie dla wnioskodawcy.
12 Ujęte kwoty w walucie (euro) przelicza się na walutę polską według kursu kupna euro (dla dewiz) ogłoszonego
przez Bank Gospodarstwa Krajowego S.A. w pierwszej tabeli kursowej z dnia 11 czerwca 2015 r. tj. 1 EUR = 4,0101
PLN. Tak przeliczone środki finansowe zostaną przyznane i przekazane podmiotowi, w którym realizowany będzie
staż, w walucie polskiej po zaokrągleniu do wartości całkowitych w dół.
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G. OŚWIADCZENIE WNIOSKODAWCY
1. Oświadczam, że w dniu otwarcia konkursu (15 września 2015):
 posiadałem(am) stopień doktora13 nauk …. nadany mi przez……….……… 14
 posiadałem(am) 4 lata doświadczenia badawczego w pełnym wymiarze czasu pracy15.
2. Oświadczam, że w ciągu trzech ostatnich lat przed terminem otwarcia naboru wniosków
w konkursie nie pracowałem(am)16, nie studiowałem(am) ani nie mieszkałem(am)
w Polsce dłużej niż 12 miesięcy.
3. Oświadczam, że zadania badawcze objęte niniejszym wnioskiem nie są i nie były
finansowane przez Narodowe Centrum Nauki ani z innego źródła. Oświadczam, że
równocześnie nie ubiegam/ ubiegam17 się o finansowanie zadań z innych źródeł
(w przypadku wyboru „ubiegam się” należy wskazać miejsce złożenia wniosku oraz podać
podmiot wskazany jako miejsce realizacji projektu).
4. Oświadczam, że w przypadku uzyskania finansowania z innego źródła niezwłocznie
poinformuję o tym fakcie Narodowe Centrum Nauki i:
a)
zrezygnuję z ubiegania się o finansowanie zadań badawczych w Narodowym
Centrum Nauki bądź
b)
zrezygnuję z przyjęcia finansowania z innego źródła.
5. W przypadku przyznania decyzją Dyrektora NCN finansowania na zadania objęte
wnioskiem zrezygnuję z ubiegania się o finansowanie z innych źródeł.
6. Oświadczam, że nie występuję w roli kierownika projektu w innym wniosku złożonym w
konkursie NCN ogłoszonym 15 września 2015 r., (w tym w konkursie POLONEZ 1) lub
wniosku będącym w trakcie oceny lub procedury odwoławczej.
7. Oświadczam, że w okresie trzech ostatnich lat przed 15 września 2015 r. nie
kierowałem(am) projektem badawczym realizowanym w polskiej jednostce, w tym
projektem finansowanym przez NCN.
8. Oświadczam, że badania zawarte we wniosku obejmują zagadnienia wskazane w tabeli
poniżej i zobowiązuję się do uzyskania wymaganych zgód, opinii, zezwoleń oraz pozwoleń
niezbędnych do ich prowadzenia za pośrednictwem jednostki, w której będzie realizowany
staż.
[Ethics issues table programu HORYZONT 2020 wg wzoru
http://ec.europa.eu/research/participants/data/ref/h2020/grants_manual/hi/ethics/ethics-eit_en.pdf ]

Opis działań podjętych w celu zapewnienia wykonywania badań zgodnie z zasadami
dobrej praktyki w danej dziedzinie / dyscyplinie naukowej (max. 2,5 tys. znaków ze
spacjami)

W rozumieniu przepisów kraju, w którym ten stopień został nadany.
Osoby posiadające stopień doktora są zobowiązane do dołączenia dokumentu potwierdzającego nadanie stopnia
wraz z tłumaczeniem tego dokumentu na język angielski lub polski, jeśli językiem oryginału jest język inny niż
angielski lub polski.
15 W przypadku osób nieposiadających stopnia doktora należy załączyć dokumenty poświadczające 4 lata
doświadczenia badawczego w pełnym wymiarze czasu pracy wraz z tłumaczeniem tych dokumentów na język
angielski lub polski, jeśli językiem oryginału jest język inny niż angielski lub polski.
16 Przez pracę w Polsce rozumie się zatrudnienie w podmiocie mającym siedzibę na terytorium RP w formie umowy o
pracę, w tym na niepełny etat.
17 Niepotrzebne skreślić
13
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9. Oświadczam, iż jestem świadoma/y, że:
a) podstawę prawną przetwarzania danych osobowych przez Narodowe Centrum Nauki
stanowi art. 23 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych
osobowych (tekst jednolity: Dz. U. z 2002 r. Nr 101 poz. 926, ze zm.) – dane osobowe
są niezbędne do realizacji zadań określonych w ustawie z dnia 30 kwietnia 2010 r.
o Narodowym Centrum Nauki;
b) dane osobowe zawarte we wniosku będą przetwarzane wyłącznie w celu dokonania
jego ewaluacji, a w przypadku przyznania środków finansowych w celu nadzoru,
kontroli, oceny realizacji i rozliczania stażu badawczego oraz sprawozdawczości;
c) dane osobowe zawarte we wniosku zostaną udostępnione osobom, które na zlecenie
Narodowego Centrum Nauki dokonują ewaluacji wniosku, lub uczestniczą w ewaluacji
zadań Centrum, a w przypadku przyznania środków finansowych na realizację stażu
badawczego, także osobom, które uczestniczą w sprawowaniu nadzoru, kontroli i jego
rozliczaniu;
d) podanie danych jest dobrowolne, ale odmowa ich podania jest równoznaczna
z nieprzekazaniem wniosku do oceny merytorycznej w konkursie;
e) osoby, których dane są przetwarzane przez Narodowe Centrum Nauki mają prawo
dostępu do treści swoich danych i ich poprawiania zgodnie z przepisami ustawy
o ochronie danych osobowych.
10. Oświadczam, że w przypadku zakwalifikowania wniosku do finansowania wyrażam
zgodę na zamieszczenie, wraz z informacją o wynikach konkursu, na stronie
podmiotowej Narodowego Centrum Nauki popularnonaukowego opisu badań ujętego
w sekcji C.2.
11. Oświadczam, świadomy odpowiedzialności prawnej wynikającej z przekazania
nieprawdziwych informacji, że informacje zawarte we wniosku i załącznikach oraz
dokumentach do niego dołączonych, (nr ID wniosku) złożonym za pośrednictwem
systemu OSF (Obsługa Strumieni Finansowania), są zgodne ze stanem faktycznym
i prawnym.

………………………………………………………………

Podpis wnioskodawcy

Wniosek sporządzono (miejscowość, data): . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
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H. OPIS PLANOWANYCH BADAŃ NAUKOWYCH I SPOSOBU POPULARYZACJI ICH
WYNIKÓW.
H.1. OPIS PLANOWANYCH BADAŃ NAUKOWYCH
(maks. do 10 stron zdefiniowanego maszynopisu18)
1. Cel naukowy planowanych badań
(jaki problem wnioskodawca podejmuje się rozwiązać, stawiane hipotezy badawcze).
2. Znaczenie planowanych badań
(dotychczasowy stan wiedzy, uzasadnienie podjęcia problemu badawczego podczas
odbywania stażu, znaczenie wyników badań dla rozwoju danej dziedziny i dyscypliny
naukowej oraz rozwoju cywilizacyjnego).
3. Koncepcja i plan badań
(ogólny plan badań, szczegółowe cele badawcze, wyniki badań wstępnych).
4. Metodyka badań
(sposób realizacji badań, metody, techniki i narzędzia badawcze, metody analizy
i opracowania wyników, urządzenia i aparatura wykorzystywane w badaniach).
5.

Literatura

H.2. OPIS SPOSOBU POPULARYZACJI WYNIKÓW BADAŃ
(rodzaje i częstotliwość podejmowanych działań, charakterystyka grup odbiorców i ich

oczekiwana liczebność; opis musi zawierać min.2 formy działań popularyzatorskich, np.
seminaria i warsztaty dla studentów lub uczniów, udział w wydarzeniach promujących naukę,
artykuły popularnonaukowe)

Rozmiar strony - A4, typ czcionki - Times New Roman, wielkość czcionki 11-12 pkt, interlinia - pojedyncza,
marginesy – boczne 2 cm, dolne 1,5 cm.
18
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I. ZAŁĄCZNIKI
Załącznik nr 119
Kopia dyplomu lub potwierdzenie uzyskania stopnia naukowego doktora wraz
z tłumaczeniem na język angielski lub polski w przypadku, gdy językiem oryginału jest
język inny niż angielski lub polski
Załącznik nr 220
Zaświadczenia potwierdzające 4-letnie doświadczenie badawcze wnioskodawcy
w pełnym wymiarze czasu pracy wraz z tłumaczeniem na język angielski lub polski
w przypadku, gdy językiem oryginału jest język inny niż angielski lub polski
Załącznik nr 3
Wykaz dokumentów potwierdzających, że w ciągu ostatnich trzech lat przed dniem
ogłoszenia konkursu (15 września 2015 r.) wnioskodawca nie pracował, nie studiował ani
nie mieszkał w Polsce dłużej niż 12 miesięcy, oraz ich kopie.
Załącznik nr 4
Informacje o zobowiązaniach podmiotu będącego miejscem realizacji stażu badawczego.
Załącznik nr 5
Oświadczenie
podmiotu
będącego
miejscem
realizacji
stażu
badawczego
o występowaniu /niewystępowaniu pomocy państwa wraz z kwestionariuszem.
Załącznik nr 621
Informacje dotyczące badań naukowych zrealizowanych w jednostce będącej miejscem
realizacji stażu badawczego w ostatnich 2 latach, wraz z wykazem publikacji oraz
aparatury naukowo-badawczej i innego wyposażenia umożliwiającego prowadzenie
badań naukowych.

prof. dr hab. Michał Karoński
Przewodniczący Rady
Narodowego Centrum Nauki

Dotyczy wnioskodawców posiadających stopień naukowy doktora.
Dotyczy wnioskodawców nieposiadających stopnia naukowego doktora.
21 Dotyczy podmiotu planowanego jako miejsce realizacji stażu, który nie otrzymuje dotacji na działalność statutową
z budżetu nauki.
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