Rada
Narodowego Centrum Nauki

UCHWAŁA NR 50/2014
z dnia 11 czerwca 2014 r.
RADY NARODOWEGO CENTRUM NAUKI
w sprawie wprowadzenia zmian do
Regulaminu przyznawania środków na realizację zadań finansowanych
przez Narodowe Centrum Nauki w zakresie projektów badawczych,
staży po uzyskaniu stopnia naukowego doktora oraz stypendiów doktorskich,
przyjętym uchwałą Rady NCN nr 90/2013 z 12 grudnia 2013 r.
§ 1.
Na podstawie art. 21. ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o Narodowym Centrum Nauki
(Dz. U. z 2010 Nr 96 poz. 617 z późn. zm.) Rada Narodowego Centrum Nauki wprowadza
następujące zmiany 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”, przyjętym uchwałą
Rady NCN nr 90/2013 z 12 grudnia 2013 r i zmienionym uchwałą Rady NCN nr 17/2014
z dnia 13 marca 2014 r..:





















§ 4. otrzymuje brzmienie: „Podstawę oceny kandydatów stanowią informacje zawarte
w dostępnych źródłach bibliometrycznych charakteryzujących dorobek pracowników
naukowych, głównie Web of Science Core CollectionTM, a także Scopus itp., innych
źródłach uwzględniających specyfikę poszczególnych dziedzin nauki oraz
w dostępnych wykazach osób, którym przyznano środki finansowe w zakończonych
krajowych i zagranicznych konkursach na projekty badawcze.”;
§ 12. otrzymuje brzmienie: „Do oceny merytorycznej przyjmowane są wyłącznie
wnioski pozytywnie ocenione pod względem formalnym.”;
§ 12. otrzymuje oznaczenie § 13;
§ 13. otrzymuje oznaczenie § 14;
§ 14. otrzymuje oznaczenie § 15;
§ 15. otrzymuje oznaczenie § 16;
§ 16. otrzymuje oznaczenie § 17;
§ 17. otrzymuje oznaczenie § 18;
§ 18. otrzymuje oznaczenie § 19;
§ 19. otrzymuje oznaczenie § 20;
§ 20. otrzymuje oznaczenie § 21;
§ 21. otrzymuje oznaczenie § 22;
§ 22. otrzymuje oznaczenie § 23;
§ 23. otrzymuje oznaczenie § 24;
§ 24. otrzymuje oznaczenie § 25;
§ 25. otrzymuje oznaczenie § 26;
§ 26. otrzymuje oznaczenie § 27;
§ 27. otrzymuje oznaczenie § 28;
§ 28. otrzymuje oznaczenie § 29;
1






















§ 29. otrzymuje oznaczenie § 30;
§ 30. otrzymuje oznaczenie § 31;
§ 31. otrzymuje oznaczenie § 32;
§ 32. otrzymuje oznaczenie § 33;
§ 33. otrzymuje oznaczenie § 34;
§ 34. otrzymuje oznaczenie § 35;
§ 35. otrzymuje oznaczenie § 36;
§ 36. otrzymuje oznaczenie § 37;
§ 37. otrzymuje oznaczenie § 38;
§ 38. otrzymuje oznaczenie § 39;
§ 39. otrzymuje oznaczenie § 40;
§ 40. otrzymuje oznaczenie § 41;
§ 41. otrzymuje oznaczenie § 42;
§ 42. otrzymuje oznaczenie § 43;
§ 43. otrzymuje oznaczenie § 44;
§ 44. otrzymuje oznaczenie § 45;
§ 45. otrzymuje oznaczenie § 46;
§ 46. otrzymuje oznaczenie § 47;
§ 47. zostaje skreślony;
załącznik nr 1 do Regulaminu przyznawania środków na realizację zadań
finansowanych przez Narodowe Centrum Nauki w zakresie projektów badawczych,
staży po uzyskaniu stopnia naukowego doktora oraz stypendiów doktorskich: „Ocena
wniosków o finansowanie projektów badawczych, wniosków o finansowanie staży po
uzyskaniu stopnia naukowego doktora oraz stypendiów doktorskich w konkursach
przeprowadzanych przez Narodowe Centrum Nauki”, przyjmuje brzmienie w treści
stanowiącej załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.
§ 2.

Treść Regulaminu przyznawania środków na realizację zadań finansowanych przez
Narodowe Centrum Nauki w zakresie projektów badawczych, staży po uzyskaniu stopnia
naukowego doktora oraz stypendiów doktorskich wraz z wprowadzonymi zmianami,
o których mowa w § 1. stanowi załącznik nr 2 do niniejszej uchwały.
§ 3.
Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.
§ 4.
Regulamin w brzmieniu przyjętym niniejszą uchwałą stosuje się do konkursów ogłoszonych
po dniu jej podjęcia.

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