
 

 Rada 
Narodowego Centrum Nauki 

KR.0003.93.2017 
 
 
 

UCHWAŁA NR 93/2017 

RADY NARODOWEGO CENTRUM NAUKI 

z dnia 12 października 2017 r. 

w sprawie opinii dotyczącej oceny raportów końcowych  
projektów badawczych pochodzących z konkursów przekazanych  

przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego  
do realizacji w Narodowym Centrum Nauki 

 
 

§ 1 
 

Na podstawie art. 34, w związku z art. 48 ust. 1 i 3 ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. 
Przepisy wprowadzające ustawy reformujące system nauki (Dz. U. z 2010 r. Nr 96 poz. 620 
z późn. zm.), w związku z art. 23 i art. 35 Rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa 
Wyższego z dnia 22 stycznia 2008 r. w sprawie kryteriów i trybu przyznawania oraz 
rozliczania środków finansowych na naukę przeznaczonych na finansowanie projektów 
badawczych (Dz. U. z 2008 r. nr 21 poz. 126 z późn. zm.), Rada Narodowego Centrum 
Nauki przyjmuje stanowiska Zespołów Ekspertów dotyczące oceny raportów końcowych 
projektów badawczych własnych, promotorskich i habilitacyjnych pochodzących z konkursów 
przekazanych przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego do realizacji 
w Narodowym Centrum Nauki. 
 

§ 2 
 
Wykaz raportów końcowych, o których mowa w § 1, w grupie nauk humanistycznych, 
społecznych i o sztuce dla wykonanych w całości projektów badawczych własnych, stanowi 
załącznik nr 1 do niniejszej uchwały, natomiast dla wykonanych w całości projektów 
badawczych habilitacyjnych załącznik nr 2 do niniejszej uchwały. 
 

§ 3 
 
Wykaz raportów końcowych, o których mowa w § 1, w grupie nauk ścisłych i technicznych 
dla wykonanych w całości projektów badawczych własnych, stanowi załącznik nr 3 do 
niniejszej uchwały, natomiast dla wykonanych w całości projektów badawczych 
promotorskich załącznik nr 4 do niniejszej uchwały. 
 

§ 4 
 

Wykaz raportów końcowych, o których mowa w § 1, w grupie nauk ścisłych i technicznych, 
dla projektów badawczych własnych, ocenionych jako niewykonane w części z wezwaniem 
do zwrotu środków, stanowi załącznik nr 5 do niniejszej uchwały. 
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