
 
 

I. Regulamin przyznawania stypendiów naukowych dla młodych naukowców 

w projektach badawczych finansowanych ze środków Narodowego Centrum 

Nauki 

 

1. Regulamin określa zasady przyznawania stypendiów naukowych dla młodych 

naukowców w ramach projektów badawczych realizowanych w polskich podmiotach, 

o których mowa w art. 10 pkt 1-8 i 10 ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o zasadach 

finansowania nauki (Dz. U. Nr 96, poz. 615 z późn. zm) zwanych dalej  „jednostkami” 

i finansowanych ze środków Narodowego Centrum Nauki, zwanych dalej 

„projektami”. 

 

2. Stypendium naukowe może być przyznane osobie, która w chwili rozpoczęcia 

realizacji zadań w projekcie spełnia którekolwiek z poniższych kryteriów:  

a)  jest studentem studiów stacjonarnych lub niestacjonarnych II stopnia, 

b)    jest studentem co najmniej 4 roku studiów stacjonarnych lub niestacjonarnych 

jednolitych studiów magisterskich,  

c) jest doktorantem. 

 

3. Stypendium naukowe przyznawane jest w drodze otwartego konkursu ogłaszanego 

przez kierownika projektu po otrzymaniu decyzji Dyrektora Narodowego Centrum 

Nauki o przyznaniu środków na realizację projektu. Informacje o konkursie umieszcza 

się na stronie internetowej jednostki, której przyznano środki na realizację projektu 

badawczego oraz na stronie internetowej Narodowego Centrum Nauki. 

 

4. Stypendium naukowe wynosi od 500 zł do 3000 zł miesięcznie, a jego wysokość 

zależy od zakresu badań naukowych jakie młody naukowiec wykonuje w projekcie 

finansowanym ze środków Narodowego Centrum Nauki. 

 

5. Stypendium naukowe może być przyznane na okres realizacji zadań w projekcie, nie 

krótszy niż 6 miesięcy i nie dłuższy niż 60 miesięcy.  

 

6. Ze środków jednego projektu może być finansowanych co najwyżej 10 stypendiów, 

niezależnie od okresu na jaki są przyznane. 

 

7. Liczbę młodych naukowców, którzy mogą otrzymać stypendium naukowe w ramach 

projektu, opisy zadań naukowych wykonywanych w ramach projektu przez każdego z 

nich oraz okresy realizacji tych zadań należy przedstawić we wniosku o finansowanie 

danego projektu badawczego, składanym do Narodowego Centrum Nauki. 

 

8. Stypendium jest przyznawane młodemu naukowcowi ze środków projektu przez 

jednostkę, która otrzymała środki na realizację projektu.  

 

9. Stypendium jest przyznawane przez trzyosobową komisję, powołaną przez 

kierownika jednostki realizującej projekt, w skład której wchodzi kierownik projektu 

jako przewodniczący oraz dwie osoby wskazane przez kierownika projektu.  

 



 
10. We wniosku o przyznanie stypendium młody naukowiec musi podać informacje 

dotyczące dotychczasowych osiągnięć naukowych i wyróżnień wynikających z 

prowadzonych badań.  

 

11. Wnioski rozpatrywane są podczas posiedzenia komisji. Na podstawie ocen komisji 

tworzona jest lista rankingowa, przesyłana kandydatom drogą elektroniczną. 

Stypendium naukowe w projekcie przyznawane jest osobom, które uzyskały 

największą liczbę punktów. Od decyzji komisji nie przysługuje odwołanie. 

 

12. Przy ocenie wniosku o finansowanie stypendium uwzględnia się: 

 

1) osiągnięcia naukowe młodego naukowca, w tym publikacje w renomowanych 

wydawnictwach/czasopismach naukowych (50% oceny końcowej): 

 
4 pkt Młody naukowiec posiada wyróżniający dorobek naukowy; 

3 pkt Młody naukowiec posiada bardzo dobry dorobek naukowy; 

2 pkt Młody naukowiec posiada dobry dorobek naukowy; 

1 pkt Młody naukowiec posiada słaby dorobek naukowy; 

0 pkt Brak dorobku naukowego młodego naukowca. 

 

 

2) wyróżnienia wynikające z prowadzenia badań naukowych, stypendia, nagrody oraz 

doświadczenie naukowe zdobyte poza macierzystą jednostką naukową w kraju lub 

za granicą, warsztaty i szkolenia naukowe, udział w projektach badawczych (50% 

oceny końcowej): 

 

4 pkt Wybitne osiągnięcia (m.in. staże w wiodących ośrodkach zagranicznych, 

prestiżowe nagrody lub wyróżnienia międzynarodowe, warsztaty lub 

szkolenia w wiodących ośrodkach naukowych, udział w projektach 

międzynarodowych lub zagranicznych); 

3 pkt Znaczące osiągnięcia (staże w dobrych ośrodkach krajowych i 

zagranicznych, wyróżnienia lub nagrody ogólnokrajowe, warsztaty lub 

szkolenia zagraniczne lub ogólnokrajowe, udział w projektach krajowych 

lub zagranicznych); 

2 pkt Umiarkowane osiągnięcia (wyróżnienia lub nagrody lokalne, warsztaty lub 

szkolenia, udział w projektach uczelnianych); 

1 pkt Słabe osiągnięcia; 

0 pkt Brak osiągnięć. 

 

 

13. Stypendium jest wypłacane, jednorazowo lub w ratach, na podstawie umowy, 

zawartej między jednostką a młodym naukowcem, która określa wysokość tego 

stypendium oraz okres i warunki jego wypłacania. 

 

14. W okresie otrzymywania stypendium młody naukowiec zobowiązany jest do realizacji 

zadań badawczych wynikających z finansowanego projektu oraz umowy o 

stypendium, w uzgodnieniu z kierownikiem projektu oraz przedkładania kierownikowi 

projektu sprawozdań rocznych z wykonywanych prac. 



 
 

15. Kierownik jednostki, na wniosek kierownika projektu wstrzymuje wypłatę stypendium 

naukowego jeżeli osoba pobierająca to stypendium: 

  

a) nie realizuje zadań badawczych w ramach projektu lub 

b) naruszyła zasady etyki zawodowej. 


