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 Rada  
Narodowego Centrum Nauki  
 

 
UCHWAŁA  NR 6/2012 

 
 z dnia 9 lutego  2012 r. 

 
RADY NARODOWEGO CENTRUM NAUKI 

 
w sprawie zmiany uchwały nr 5/2011 z dnia 10 lutego 2011 r. z późn. zm., 

w sprawie określenia dyscyplin i grup dyscyplin, w ramach których  
będą ogłaszane i przeprowadzane konkursy na realizację projektów badawczych  

 
 

§ 1 

 

Na podstawie art. 18 pkt. 1 ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o Narodowym Centrum Nauki 
(Dz. U. z 2010 r. Nr 96, poz. 617 z późn. zm.) Rada Narodowego Centrum Nauki wprowadza 
następujące zmiany w podziale na dyscypliny i grupy dyscyplin, w ramach których będą 
ogłaszane przeprowadzane konkursy na realizację projektów badawczych, określonym 
uchwałą nr 5/2011 z dnia 10 lutego 2011 r. z późn. zm.: 
 

1) uzupełnia panel HS4_1, który otrzymuje brzmienie: „Makroekonomia (w tym: 
równowaga ekonomiczna, wzrost gospodarczy, wahania koniunkturalne w globalnej 
gospodarce, ekonomia pracy)”; 

2) uzupełnia panel HS4_6, który otrzymuje brzmienie: „Rynki finansowe, bankowość, 
finanse przedsiębiorstw, finanse publiczne”; 

3) uzupełnia panel HS4_8, który otrzymuje brzmienie: „Zarządzanie organizacjami, 
zarządzanie strategiczne, koncepcje i metody zarządzania”; 

4) panel HS4_12 otrzymuje brzmienie: „Ekonomia międzynarodowa”; 
5) uzupełnia panel ST4_9, który otrzymuje brzmienie: „Elektrotechnika, elektrodializa, 

chemia w mikrostrumieniach”; 
6) uzupełnia panel ST6_1, który otrzymuje brzmienie: „Architektura systemów 

komputerowych, przetwarzanie wszechobecne”; 
7) panel ST6_2 otrzymuje brzmienie: „Systemy komputerowe, systemy równoległe  

i rozproszone, sieci sensorów, systemy wbudowane, systemy cybernetyczne”; 
8) panel ST6_3 otrzymuje brzmienie: „Systemy programowania, systemy operacyjne, 

metody rozwoju oprogramowania, języki programowania”; 
9) panel ST6_4 otrzymuje brzmienie: „Metody formalne, teoretyczne podstawy informatyki 

w tym informatyka teoretyczna”; 
10) panel ST6_5 otrzymuje brzmienie: „Kryptologia, prywatność i bezpieczeństwo, 

informatyka kwantowa”; 
11) panel ST6_6 otrzymuje brzmienie: „Algorytmika, algorytmy równoległe, rozproszenia  

i sieciowe, algorytmiczna teoria gier”; 
12) panel ST6_7 otrzymuje brzmienie: „Sztuczna inteligencja, systemy inteligentne  

i wieloagentowe”; 
13) panel ST6_8 otrzymuje brzmienie: „Grafika komputerowa, przetwarzanie obrazów, 

wizualizacja komputerowa, multimedia, gry komputerowe”; 
14) panel ST6_9 otrzymuje brzmienie: „Interakcja człowiek – komputer, rozpoznawanie  

i synteza mowy, przetwarzanie języka naturalnego”; 
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15) panel ST6_10 otrzymuje brzmienie: „Technologia i systemy informatyczne, bazy 
danych, technologie internetowe w tym wyszukiwanie informacji i biblioteki cyfrowe”; 

16) panel ST6_11 otrzymuje brzmienie: „Uczenie maszynowe, statystyczne przetwarzanie 
danych i zastosowanie w przetwarzaniu sygnałów”; 

17) panel ST6_12 otrzymuje brzmienie: „Obliczenia naukowe, narzędzia modelowania  
i symulacji”; 

18) panel ST6_13 otrzymuje brzmienie: „Bioinformatyka, bioobliczenia, obliczenia DNA  
i molekularne”; 

19) panel ST6_14 o nazwie: „Systemy programowania” zostaje skreślony; 
20) panel ST6_15 o nazwie: „Inne zagadnienia pokrewne”; 
21) uzupełnia panel ST8_3, który otrzymuje brzmienie: „Komputerowe wspomaganie 

modelowania, projektowania i produkcji”; 
22)  panel ST8_4 otrzymuje brzmienie: „Mechanika ciała stałego, mechanika płynów, 

termodynamika”; 
23) nazwa panelu NZ4 otrzymuje brzmienie: „Biologia na poziomie tkanek, narządów  

i organizmów: budowa i czynności układów, narządów i organizmów ludzi i zwierząt, 
medycyna doświadczalna, podstawy chorób układu nerwowego, m.in.:”; 

24) nazwa panelu NZ5 otrzymuje brzmienie: „Choroby niezakaźne ludzi i zwierząt: 
przyczyny, mechanizmy, rozpoznawanie i leczenie chorób, zatruć i urazów  
(z wyjątkiem chorób układu nerwowego), m.in.:”. 

 
 

§ 2 

 

Tekst jednolity z wprowadzonymi zmianami, o których mowa w § 1 stanowi załącznik do 
niniejszej uchwały.  

 

 
 

 Przewodniczący 
Rady Narodowego Centrum Nauki 
 

          
 
     prof. dr hab. Michał Karoński 


