KR.0002.11.2016
Protokół z posiedzenia
Rady Narodowego Centrum Nauki
7 grudnia 2016 r.
Miejsce posiedzenia:
Narodowe Centrum Nauki w Krakowie.
Uczestnicy posiedzenia plenarnego:
Członkowie Rady Narodowego Centrum Nauki:
1) prof. dr hab. Jerzy Chudek;
2) prof. dr hab. Maciej Grochowski;
3) prof. dr hab. Janusz Janeczek;
4) prof. dr hab. Artur Jarmołowski;
5) prof. dr hab. Krzysztof Jóźwiak;
6) prof. dr hab. Leszek Kaczmarek;
7) prof. dr hab. Ireneusz Kamiński;
8) prof. dr hab. Michał Karoński;
9) prof. dr hab. Ryszard Kierzek;
10) prof. dr hab. Małgorzata Kossowska;
11) prof. dr hab. Jan Kotwica;
12) prof. dr hab. Henryk Kozłowski;
13) prof. dr hab. Ewa Łokas;
14) prof. dr hab. Teresa Malecka;
15) prof. dr hab. Michał Malinowski;
16) prof. dr hab. Krzysztof Nowak;
17) prof. dr hab. Andrzej Sobolewski;
18) ks. prof. dr hab. Andrzej Szostek;
19) prof. dr hab. Jan Jacek Sztaudynger;
20) prof. dr hab. Jacek Tejchman-Konarzewski;
21) prof. dr hab. Wojciech Tygielski;
22) prof. dr hab. Maciej Wołowicz;
23) prof. dr hab. Marek Żukowski;
Kierownictwo NCN:
24) prof. dr hab. Zbigniew Błocki, Dyrektor;
Koordynatorzy Dyscyplin NCN:
25) dr Jakub Gadek;
26) dr Kinga Sekerdej;
27) dr Marta Buchalska;
28) dr hab. Wojciech Sowa;
29) dr Małgorzata Jacobs-Kozyra;
30) dr Magdalena Łopuszańska-Rusek;
31) dr Dorota Kiebzak-Mandera;
32) dr Marcin Liana;
33) dr Magdalena Kowalczyk;
Pracownicy NCN:
34) dr Ewa Golonka, Kierownik Działu Badań Naukowych i Rozwoju Naukowców;
35) dr Agnieszka Dobrowolska, Kierownik Działu Rozliczania Projektów Badawczych, Staży
i Stypendiów;
36) Maciej Wais, Główny Księgowy;
37) Andrzej Czarnota, Główny informatyk;
38) dr Laura Bandura-Morgan, Kierownik Działu Audytu;
39) Justyna Woźniakowska, Kierownik Działu Współpracy Międzynarodowej;
40) Anna Plater-Zyberk, Zastępca Kierownika Działu Współpracy Międzynarodowej;
41) mec. Jakub Michaluk, Koordynator Zespołu Radców Prawnych;
42) Iwona Dąbrowska, Kierownik Działu Spraw Organizacyjnych;
43) Katarzyna Stec, Starszy specjalista ds. analiz i ewaluacji;
44) Anna Mazurkiewicz, Koordynator Zespołu ds. Nauk o Życiu;
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45)
46)
47)
48)

Agata Pachytel, Specjalista ds. obsługi administracyjnej projektów badawczych;
Katarzyna Likos, Starszy specjalista ds. kontroli;
Anna Bobela, Specjalista ds. informacji i promocji;
Magdalena Duda, Młodszy specjalista ds. informacji;

Lista obecności w załączeniu.
Przebieg posiedzenia:
1. Otwarcie posiedzenia i przyjęcie porządku obrad.
2. Określenie warunków przeprowadzania konkursu SONATINA 1 na projekty badawcze
realizowane przez osoby posiadające stopień naukowy doktora, planowanego do ogłoszenia
15 grudnia 2016 r.
3. Dyskusja dotycząca wniosku Obywateli Nauki w sprawie przeprowadzania konkursów na
zatrudnienia przewidziane w ramach projektów badawczych finansowanych ze środków
Narodowego Centrum Nauki.
4. Przyjęcie zmian w Regulaminie przyznawania środków na realizację zadań finansowanych
przez Narodowe Centrum Nauki w zakresie projektów badawczych, staży po uzyskaniu
stopnia naukowego doktora oraz stypendiów doktorskich.
5. Określenie warunków przeprowadzania konkursu ETIUDA 5 na stypendia doktorskie,
planowanego do ogłoszenia 15 grudnia 2016 r.
6. Wprowadzenie zmian do warunków i regulaminu przeprowadzania konkursu UWERTURA 1
na staże w zagranicznych zespołach naukowych realizujących granty ERC, planowanego do
ogłoszenia 15 grudnia 2016 r.
7. Wprowadzenie zmian do warunków oraz regulaminu przyznawania środków na realizację
zadań finansowanych
lub
dofinansowanych
w konkursach
międzynarodowych
organizowanych przez Narodowe Centrum Nauki we współpracy wielostronnej UNISONO.
8. Omówienie spraw związanych z przeprowadzaniem rozmów kwalifikacyjnych z kierownikami
projektów na drugim etapie oceny w konkursach SONATINA, SONATA, SONATA BIS.
9. Przyjęcie sprawozdania z przeprowadzenia konkursów na stanowiska Koordynatorów
Dyscyplin Narodowego Centrum Nauki. Wybór Koordynatora Dyscyplin Nauk
Humanistycznych, Społecznych i o Sztuce, Koordynatorów Dyscyplin Nauk Ścisłych
i Technicznych oraz Koordynatora Dyscyplin Nauk o Życiu.
10. Opinia dotycząca raportów końcowych z wykonania projektów badawczych pochodzących
z konkursów przekazanych przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego do realizacji
w Narodowym Centrum Nauki.
11. Przyjęcie protokołów z poprzednich posiedzeń Rady NCN.
Ad. 1. Otwarcie posiedzenia i przyjęcie porządku obrad.
Prof. dr hab. Michał Karoński Przewodniczący Rady NCN przywitał uczestników posiedzenia
i zaproponował porządek obrad, który został przyjęty przez członków Rady.
Ad. 2. Określenie warunków przeprowadzania konkursu SONATINA 1 na projekty badawcze
realizowane przez osoby posiadające stopień naukowy doktora, planowanego do ogłoszenia 15
grudnia 2016 r.
Prof. dr hab. Krzysztof Nowak Przewodniczący Komisji ds. Regulaminów i Procedur przedstawił
warunki przeprowadzenia pierwszej edycji konkursu SONATINA na projekty badawcze realizowane
przez osoby posiadające stopień naukowy doktora. Zgodnie z wcześniejszymi ustaleniami Rady,
konkurs skierowany będzie do osób, które nie posiadają zatrudnienia w polskich jednostkach
naukowych, a stopień naukowy doktora uzyskały nie później niż 3 lata przed rokiem wystąpienia
z wnioskiem. W ramach konkursu kierownik projektu będzie mógł otrzymać środki finansowe na
zatrudnienie w pełnym wymiarze czasu pracy na podstawie umowy o pracę. Na takiego typu
zatrudnienie można liczyć również wtedy, kiedy kierownik zdecyduje się realizować projekt badawczy
w innej jednostce naukowej niż ta, w której jest zatrudniony w chwili złożenia wniosku. Dodatkowo,
w ramach konkursu, Narodowe Centrum Nauki sfinansuje kierownikowi projektu staż zagraniczny
w wybranym przez niego ośrodku naukowym.
Członkowie Rady NCN w toku prowadzonej dyskusji jednomyślnie zaakceptowali warunki
przeprowadzenia konkursu SONATINA 1, podejmując w drodze głosowania (23 głosy „za”) uchwałę
nr 110/2016 w tej sprawie (treść uchwały w załączeniu). Jednocześnie ustalono, że nakłady finansowe
w konkursie SONATINA 1 będą wynosiły 30 mln zł.
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Ad. 3. Dyskusja dotycząca wniosku Obywateli Nauki w sprawie przeprowadzania konkursów na
zatrudnienia przewidziane w ramach projektów badawczych finansowanych ze środków
Narodowego Centrum Nauki.
Prof. dr hab. Michał Karoński Przewodniczący Rady NCN wprowadzając do dyskusji nad
regulaminem przyznawania środków na realizację zadań finansowanych przez Narodowe Centrum
Nauki w zakresie projektów badawczych w konkursach planowanych do ogłoszenia 15 grudnia
2016 r., przedstawił propozycję Obywateli Nauki w sprawie wprowadzenia przez NCN szczegółowych
zasad przeprowadzania konkursów na zatrudnienia przewidziane w ramach projektów badawczych
finansowanych ze środków NCN. Poinformowano, że w przesłanym piśmie, szczególna uwaga została
zwrócona na fakt, że w obecnie funkcjonującym systemie, zarówno ustawa o szkolnictwie wyższym,
jak i statuty poszczególnych uczelni, nie regulują procedur przeprowadzania konkursów na
zatrudnienia na wspomnianych stanowiskach. Przekazano, że w przesłanym piśmie Obywatele Nauki
zaproponowali, aby ustalenie takich reguł odbywało się w oparciu o zasady dobrych praktyk
sformułowanych np. w zapisach Europejskiej Karty Naukowca lub wymogach europejskiego
certyfikatu HR Excellence in Research. Przesłane postulaty zawierały również propozycję, aby do
udziału w pracach komisji rekrutacyjnych powoływane były osoby spoza jednostki zatrudniającej.
Obywatele Nauki zwrócili także uwagę na potrzebę określania procedur odwoławczych od
rozstrzygniętych konkursów oraz zaproponowali wprowadzenie oświadczeń dla członków komisji
o braku konfliktu interesów z kandydatami biorącymi udział w procesie rekrutacyjnym.
Prof. dr hab. Krzysztof Nowak Przewodniczący Komisji ds. Regulaminów i Procedur
przypomniał, że Rada NCN przyjęła zapisy Europejskiej Karty Naukowca oraz Kodeksu postępowania
przy rekrutacji pracowników, jednakże w regulacjach konkursowych nie uwzględniono zasad karty,
z uwagi na to, że kwestie zatrudnienia pracowników regulują statuty poszczególnych podmiotów
będących miejscem realizacji finansowanych przez NCN projektów badawczych. Dotychczas Rada nie
wprowadzała żadnych wymagań co do sposobu przeprowadzania rekrutacji członków zespołów
naukowych, oprócz wskazania konieczności przeprowadzania otwartych konkursów na stanowiska
typu post-doc oraz przy przyznawaniu stypendiów naukowych finansowanych ze środków projektu
studentom i doktorantom zaangażowanym w realizację badań.
Prof. dr hab. Janusz Janeczek w odniesieniu do uwag i postulatów przedstawionych przez Obywateli
Nauki, dotyczących mało przejrzystych procedur rekrutacyjnych obowiązujących w polskich uczelniach
przy zatrudnianiu członków zespołów naukowych w ramach projektów badawczych finansowanych
przez NCN uznał, że w celu przeciwdziałania wspomnianym praktykom, warto sformułować zapisy
wyjaśniające, jak Rada NCN wyobraża sobie przeprowadzanie tego typu konkursów.
Członkowie Rady NCN w toku przeprowadzonej dyskusji uznali, że otwarte konkursy na stanowiska
typu post-doc muszą odbywać się z zastosowaniem określonych zasad. Zaproponowano,
aby w konkursach, w których możliwe jest finansowanie zatrudnienia na stanowiskach typu post-doc
wprowadzić wymagania co do sposobu ich przeprowadzania. Szczegółowe zapisy w tym zakresie
będą sformułowane przy okazji opracowania warunków kolejnej edycji konkursu OPUS, który
planowany jest do ogłoszenia w marcu 2017 r.
W dyskusji nad powyższym punktem udział wzięli: prof. K. Nowak, prof. J. Janeczek, prof.
M. Karoński.
Ad. 4. Przyjęcie zmian w Regulaminie przyznawania środków na realizację zadań
finansowanych przez Narodowe Centrum Nauki w zakresie projektów badawczych, staży po
uzyskaniu stopnia naukowego doktora oraz stypendiów doktorskich.
Prof. dr hab. Krzysztof Nowak Przewodniczący Komisji ds. Regulaminów i Procedur przedstawił
propozycje zmian w Regulaminie. Poinformował, że zgodnie z podjętą wcześniej przez Radę decyzją,
do regulaminu wprowadzona zostanie zasada w myśl której będzie można ubiegać się o finansowanie
badań w roli kierownika projektu tylko w jednym z konkursów w ramach bloku konkursów: SONATINA,
SONATA, SONATA BIS. Po dyskusjach z poprzednich posiedzeń Rady zaproponowano, aby
kobietom występującym z wnioskami w roli kierownika projektu w powyższych konkursach, rozszerzyć
możliwość wykazania przerw w karierze naukowej oraz okresu po uzyskaniu stopnia naukowe
doktora, o 18 miesięcy za każde urodzone bądź przysposobione przez nią dziecko. Zgodnie
z wcześniejszymi propozycjami Rady, zwiększony zostanie dopuszczalny limit wynagrodzenia
rocznego dla kierowników projektów zatrudnianych na podstawie umowy o pracę ze środków
projektów finansowanych przez NCN. Zaproponowano, aby w konkursie SONATINA limit ten wyniósł
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do 100 tys. zł, w konkursie SONATA do 140 tys. zł, w konkursie OPUS do 150 tys. zł, w konkursie
SONATA BIS do 160 tys. zł, natomiast w konkursie MAESTRO do 190 tys. zł. W konsekwencji takiej
propozycji, zaproponowano również zwiększenie limitów na wynagrodzenia dla osób zatrudnianych na
stanowiskach typu post-doc z 85 tys. zł do 120 tys. zł rocznie oraz osób na specjalistycznym
stanowisku pomocniczym z 67,5 tys. zł do 85 tys. zł rocznie. Ponadto, zaproponowano zwiększenie
podstawy do obliczania maksymalnego budżetu wynagrodzeń dodatkowych w każdym
z organizowanych przez NCN konkursów, jak również stawek służących oszacowaniu dostępnego
budżetu stypendiów naukowych możliwych do przyznawania w wybranych konkursach NCN. Zgodnie
z przyjętą przez NCN procedurą, w zapisach Regulaminu uwzględniono zmianę procesu naboru
wniosków o finansowanie projektów badawczych, staży po uzyskaniu stopnia naukowego doktora
i stypendiów doktorskich, który umożliwia rezygnację z przesyłania przez wnioskodawców na adres
Centrum, wygenerowanych z systemu OSF podpisanych wniosków w wersji papierowej. Dokumenty
wymagane na etapie składanie wniosku można będzie dołączać podpisane podpisem elektronicznym
lub podpisane odręcznie w postaci skanów tych dokumentów. Wysłanie wniosku za pośrednictwem
systemu OSF będzie możliwe po załączeniu podpisanego potwierdzenia złożenia wniosku.
Członkowie Rady NCN w drodze głosowania (23 głosy „za”), przyjęli uchwałę nr 111/2016 w sprawie
wprowadzenia zmian w Regulaminie przyznawania środków na realizację zadań finansowanych przez
Narodowe Centrum Nauki w zakresie projektów badawczych, staży po uzyskaniu stopnia naukowego
doktora oraz stypendiów doktorskich (treść uchwały w załączeniu).
Ad. 5. Określenie warunków przeprowadzania konkursu ETIUDA 5 na stypendia doktorskie,
planowanego do ogłoszenia 15 grudnia 2016 r.
Prof. dr hab. Michał Karoński Przewodniczący Rady NCN przypomniał, że Rada uchwałą
nr 97/2016 przyjęła nowy Regulamin przyznawania stypendiów naukowych w ramach stypendiów
doktorskich finansowanych ze środków NCN w konkursie ETIUDA. Nowe regulacje zakładają,
że stypendium naukowe NCN przyznawane w ramach konkursu ETIUDA maksymalnie może wynosić
4,5 tys. zł miesięcznie.
Prof. dr hab. Krzysztof Nowak Przewodniczący Komisji ds. Regulaminów i Procedur przedstawił
propozycje zmian w warunkach przeprowadzenia piątej edycji konkursu ETIUDA na stypendia
doktorskie. W ślad za szeroko opisaną w Regulaminie zmianą procedury naboru wniosków
o finansowanie projektów badawczych, staży po uzyskaniu stopnia naukowego doktora i stypendiów
doktorskich, dokonano również stosownej korekty zapisów w dokumentacji konkursu ETIUDA 5
w części dotyczącej sposobu i terminu naboru wniosków. Pozostałe zmiany polegają na aktualizacji
zapisów, w tym numerów publikatorów ustaw oraz zwiększeniu dopuszczalnej wysokości stypendium
naukowego z 3 tys. zł do 4,5 tys. zł.
Członkowie Rady w toku prowadzonej dyskusji zaakceptowali zaproponowane zmiany w warunkach
przeprowadzania konkursu ETIUDA 5, podejmując w drodze głosowania (23 głosy „za”) uchwałę
nr 112/2016 w tej sprawie (treść uchwały w załączeniu).
Ad. 6. Wprowadzenie zmian do warunków i regulaminu przeprowadzania konkursu UWERTURA
1 na staże w zagranicznych zespołach naukowych realizujących granty ERC, planowanego do
ogłoszenia 15 grudnia 2016 r.
Prof. dr hab. Krzysztof Nowak Przewodniczący Komisji ds. Regulaminów i Procedur przedstawił
propozycję zmian w przyjętych przez Radę NCN warunkach przeprowadzania konkursu UWERTURA
1, na staże w zagranicznych zespołach naukowych realizujących granty ERC, którego termin
ogłoszenia zaplanowano 15 grudnia br. Dokumentacja w częściach wspólnych została uzupełniona
o zapisy wprowadzone dla konkursu ETIUDA 5, dotyczące przejścia na elektroniczny system naboru
wniosków w konkursach.
Członkowie Rady NCN w drodze głosowania (23 głosy „za”), przyjęli uchwałę nr 113/2016
wprowadzającą zmiany w uchwale Rady NCN nr 60/2016 z dnia 7 lipca 2016 r. w sprawie warunków
oraz regulaminu konkursu UWERTURA 1 na staże w zagranicznych zespołach naukowych
realizujących granty ERC w odniesieniu do zmian wprowadzonych uchwałą Rady NCN nr 76/2016
z dnia 8 września 2016 r. (treść uchwały w załączeniu).
Ad. 7. Wprowadzenie zmian do warunków oraz regulaminu przyznawania środków na realizację
zadań
finansowanych
lub
dofinansowanych
w
konkursach
międzynarodowych
organizowanych przez Narodowe Centrum Nauki we współpracy wielostronnej UNISONO.
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Prof. dr hab. Krzysztof Nowak Przewodniczący Komisji ds. Regulaminów i Procedur przedstawił
propozycję aktualizacji dokumentów w konkursach międzynarodowych organizowanych przez NCN
we współpracy wielostronnej w zakresie zapisów dotyczących przejścia na elektroniczny system
naboru wniosków w konkursie.
Członkowie Rady zaakceptowali zaproponowane zmiany w warunkach oraz regulaminie
przeprowadzania konkursów typu UNISONO, podejmując w drodze głosowania (23 głosy „za”)
uchwałę nr 114/2016 w tej sprawie (treść uchwały w załączeniu).
W dyskusji nad tym punktem wzięli udział prof. dr hab. W. Tygielski, prof. dr hab. M. Karoński, prof. dr
hab. A. Jarmołowski, ks. prof. dr hab. A. Szostek, prof. dr hab. J. J. Sztaudynger, prof. dr hab.
J. Kotwica, prof. dr hab. K. Nowak, prof. dr hab. Z. Błocki, prof. dr hab. A. Sobolewski, mec.
J. Michaluk, dr L. Bandura-Morgan oraz dr Ewa Golonka.
Ad. 8. Omówienie spraw związanych z przeprowadzaniem rozmów kwalifikacyjnych
z kierownikami projektów na drugim etapie oceny w konkursach SONATINA, SONATA,
SONATA BIS.
Dr Kinga Sekerdej Koordynator Dyscyplin Nauk Humanistycznych, Społecznych i o Sztuce
wprowadzając do dyskusji dotyczących rozmów kwalifikacyjnych, które planowane są do
przeprowadzenia w konkursach SONATINA, SONATA, SONATA BIS, przedstawiła procedurę
przeprowadzania rozmów kwalifikacyjnych z kierownikami projektów badawczych zakwalifikowanych
do II etapu oceny wniosków, na przykładzie konkursów FUGA i POLONEZ. Zaprezentowano również
opinię skierowaną przez Zespół Ekspertów oceniający wnioski złożone w konkursie POLONEZ,
w której zwrócono uwagę na nierówne traktowanie osób zapraszanych na rozmowy kwalifikacyjne.
Nierówności te wynikają z liczby prezentowanych w systemie OSF recenzji poszczególnych wniosków,
które wahają się w przedziale od 2 do 5 oraz od różnego poziomu ich szczegółowości. Przed rozmową
kwalifikacyjną, kierownicy projektów uzyskują wgląd w sporządzone recenzje uzyskując tym samym
możliwość lepszego przygotowania się do rozmowy. W odniesieniu do powyższych uwag,
zaproponowano, aby przed rozpoczęciem rozmów kwalifikacyjnych z kierownikami projektów nie
udostępniać sporządzonych przez Ekspertów recenzji wniosków, czyniąc ten proces równym dla
każdego z uczestników.
W toku prowadzonej dyskusji Rada NCN podkreśliła znaczenie transparentności w procesie oceny
wniosków składanych w konkursach ogłaszanych przez NCN i potrzebę utrzymywania jej na stale
wysokim poziomie. Udostępnianie recenzji sporządzonych do wniosków będących w II etapie oceny,
przed zaplanowanymi rozmowami kwalifikacyjnymi ma na celu dodatkowe wsparcie kierowników
projektów w ubieganiu się o finansowanie zaplanowanych przez nich badań.
W dyskusji nad powyższym punktem udział wzięli: prof. K. Nowak, prof. J. Janeczek, prof.
M. Karoński, prof. M. Żukowski, prof. J. Chudek, prof. A. Jarmołowski, prof. Z. Błocki, ks. prof. A.
Szostek, dr W. Bieniasz.
Ad. 9. Przyjęcie sprawozdania z przeprowadzenia konkursów na stanowiska Koordynatorów
Dyscyplin
Narodowego
Centrum
Nauki.
Wybór
Koordynatora
Dyscyplin
Nauk
Humanistycznych, Społecznych i o Sztuce, Koordynatorów Dyscyplin Nauk Ścisłych
i Technicznych oraz Koordynatora Dyscyplin Nauk o Życiu.
Prof. dr hab. inż. Michał Malinowski Przewodniczący Komisji Konkursowej do przeprowadzania
konkursów na stanowiska Koordynatorów Dyscyplin NCN przedstawił Radzie NCN sprawozdanie
z przeprowadzonego postępowania konkursowego na stanowiska Koordynatorów Dyscyplin NCN.
Poinformowano, że poszukiwano kandydatów na stanowiska Koordynatorów Dyscyplin w grupie nauk
humanistycznych, społecznych i o sztuce (1 stanowisko pracy), w grupie nauk ścisłych i technicznych
(2 stanowiska pracy) oraz w grupie nauk o życiu (1 stanowisko pracy). Komisja Konkursowa podjęła
decyzję o zakwalifikowaniu do drugiego etapu konkursu 10 kandydatów. Drugi etap, obejmujący
przeprowadzenie rozmów kwalifikacyjnych z wybranymi kandydatami, odbył się 7 grudnia 2016 r.
Poinformowano, że na podstawie przebiegu pierwszego i drugiego etapu konkursu, najwyższą ocenę
końcową uzyskali: dr Sebastian Borowicz w grupie nauk humanistycznych, społecznych i o sztuce,
dr Maria Goryl i dr Ewelina Szymańska-Skolimowska w grupie nauk ścisłych i technicznych oraz
dr Anna Piłat w grupie nauk o życiu. W związku z powyższym, Komisja Konkursowa
zarekomendowała te osoby na stanowiska Koordynatorów Dyscyplin NCN.
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Na podstawie przedstawionego sprawozdania z przebiegu konkursu Rada NCN wybrała
zaproponowanych przez Komisję Konkursową kandydatów na stanowiska Koordynatorów Dyscyplin
Nauk Humanistycznych, Społecznych i o Sztuce, Nauk Ścisłych i Technicznych oraz Nauk o Życiu,
przyjmując w drodze głosowania (23 głosy „za”) uchwałę nr 109/2016 w tej sprawie (treść uchwały
w załączeniu).
Ad. 10. Opinia dotycząca raportów końcowych z wykonania projektów badawczych
pochodzących z konkursów przekazanych przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego
do realizacji w Narodowym Centrum Nauki.
Członkowie Rady NCN poparli 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 w grupie nauk humanistycznych, nauk ścisłych i technicznych oraz
nauk o życiu. Głosowanie nad tym punktem zakończyło się jednomyślnym poparciem przez Radę
NCN stanowisk Zespołów Ekspertów (23 głosy „za”) oraz przyjęciem uchwały nr 107/2016 w tej
sprawie (treść uchwały w załączeniu).
Członkowie Rady NCN poparli także stanowisko Zespołu Ekspertów w sprawie oceny raportów
końcowych z realizacji międzynarodowych projektów badawczych niewspółfinansowanych,
pochodzących z konkursów przekazanych przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego
do realizacji w Narodowym Centrum Nauki i w drodze głosowania (23 głosy „za”) przyjęli uchwałę
nr 108/2016 w tej sprawie (treść uchwały w załączeniu).
Członkowie Rady NCN ocenili również raporty końcowe z realizacji projektów badawczych
finansowanych w ramach konkursów Narodowego Centrum Nauki, które zostały omówione przez
członków Komisji nauk humanistycznych, społecznych i o sztuce (K-1), nauk ścisłych i technicznych
(K-2) oraz nauk o życiu (K-3), podczas posiedzeń w dniu 12 października 2016 r., podejmując
w drodze głosowania (23 głosy „za”) uchwałę nr 106/2016 w tej sprawie (treść uchwały w załączeniu).
Ad. 11. Przyjęcie protokołów z poprzednich posiedzeń Rady NCN.
Rada NCN zaakceptowała treść protokołu z październikowego posiedzenia Rady.
Na tym spotkanie zakończono.

Prof. dr hab. Michał Karoński
Przewodniczący Rady NCN

Opracowanie:
Kancelaria Rady Narodowego Centrum Nauki
Załączniki:
1) Lista obecności;
2) Uchwała Rady NCN nr 105/2016;
3) Uchwała Rady NCN nr 106/2016;
4) Uchwała Rady NCN nr 107/2016;
5) Uchwała Rady NCN nr 108/2016;
6) Uchwała Rady NCN nr 109/2016;
7) Uchwała Rady NCN nr 110/2016;
8) Uchwała Rady NCN nr 111/2016;
9) Uchwała Rady NCN nr 112/2016;
10) Uchwała Rady NCN nr 113/2016;
11) Uchwała Rady NCN nr 114/2016;
12) Uchwała Rady NCN nr 115/2016;
13) Uchwała Rady NCN nr 116/2016.
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