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 Rada 

 Narodowego Centrum Nauki  

 

 

UCHWAŁA NR 7/2011 

 

 z dnia 10 marca 2011 r. 

 

RADY NARODOWEGO CENTRUM NAUKI 

 

w sprawie zmiany uchwały nr 5/2011 Rady Narodowego Centrum Nauki  

w sprawie określenia dyscyplin, w ramach których będą ogłaszane i przyprowadzane 

konkursy na realizację projektów badawczych 

 

 

§ 1. 

Na podstawie art. 18 pkt. 1 ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o Narodowym Centrum Nauki, 

Rada Narodowego Centrum Nauki uchwala następujące zmiany w uchwale nr 5/2011 Rady 

Narodowego Centrum Nauki z dnia 10 lutego 2011 r: 

1) w panelu HS1 wprowadza się dodatkowe pomocnicze określenie identyfikujące: HS1_16 

„Inne zagadnienia pokrewne”. 

2) w panelu HS2 wprowadza się dodatkowe pomocnicze określenie identyfikujące: HS2_15 

„Inne zagadnienia pokrewne”. 

3) w panelu HS3 wprowadza się dodatkowe pomocnicze określenie identyfikujące: HS3_13 

„Inne zagadnienia pokrewne”. 

4) HS3_5 otrzymuje brzmienie: „Historia kultury (w tym: pamięć historyczna, historia 

kultury materialnej, historia architektury, historyczne studia kulturowe).” 

5) w panelu HS4 wprowadza się nowe pomocnicze określenie identyfikujące: HS4_14 

„Gospodarka przestrzenna”. 

6) w panelu HS4 wprowadza się dodatkowe pomocnicze określenie identyfikujące: HS4_15 

„Inne zagadnienia pokrewne”. 

7) HS4_5 otrzymuje brzmienie: „Ludność, gospodarka, rozwój społeczno-ekonomiczny, 

rozwój zrównoważony”. 

8) w panelu HS5 wprowadza się dodatkowe pomocnicze określenie identyfikujące: HS5_10 

„Inne zagadnienia pokrewne”. 

9) w panelu HS6 wprowadza się nowe pomocnicze określenie identyfikujące: HS6_20 

„Przestrzeń publiczna”. 

10) w panelu HS6 wprowadza się dodatkowe pomocnicze określenie identyfikujące: HS6_21 

„Inne zagadnienia pokrewne”. 

11) w panelu ST1 wprowadza się dodatkowe pomocnicze określenie identyfikujące: ST1_19 

„Inne zagadnienia pokrewne”. 

12) w panelu ST2 wprowadza się dodatkowe pomocnicze określenie identyfikujące: ST2_18 

„Inne zagadnienia pokrewne”. 

13) ST3_15 otrzymuje brzmienie: „”Miękka” materia skondensowana (ciekłe kryształy, 

polimery,…)”. 
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14) w panelu ST3 wprowadza się dodatkowe pomocnicze określenie identyfikujące: ST3_20 

„Inne zagadnienia pokrewne”. 

15) w panelu ST4 wprowadza się dodatkowe pomocnicze określenie identyfikujące: ST4_18 

„Inne zagadnienia pokrewne”. 

16) ST5_12 otrzymuje brzmienie: „Materiały „inteligentne – materiały samoorganizujące się, 

materiały reagujące na bodźce zewnętrzne”. 

17) w panelu ST5 wprowadza się dodatkowe pomocnicze określenie identyfikujące: ST5_25 

„Inne zagadnienia pokrewne”. 

18) w panelu ST6 wprowadza się dodatkowe pomocnicze określenie identyfikujące: ST6_15 

„ Inne zagadnienia pokrewne”. 

19) w panelu ST7 wprowadza się dodatkowe pomocnicze określenie identyfikujące: ST7_12 

„Inne zagadnienia pokrewne”. 

20) w panelu ST8 wprowadza się dodatkowe pomocnicze określenie identyfikujące: „Inne 

zagadnienia pokrewne”. 

21) ST8_11 otrzymuje brzmienie: „Wzornictwo, projektowanie wyrobów i maszyn, 

ergonomia, układ człowiek – maszyna”. 

22) ST8_12 otrzymuje brzmienie: „Architektura konstrukcji, konstrukcje lekkie”. 

23) w  panelu ST9 wprowadza się dodatkowe pomocnicze określenie identyfikujące: ST9_19 

„Inne zagadnienia pokrewne”. 

24) w panelu ST10 wprowadza się dodatkowe pomocnicze określenie identyfikujące: 

ST10_18 „Inne zagadnienia pokrewne”. 

25) ST10_15 otrzymuje brzmienie „Geodezja, kartografia, Geograficzny System Informacji, 

teledetekcja”. 

26) w panelu NZ1 wprowadza się dodatkowe pomocnicze określenie identyfikujące: NZ1_10 

„Inne zagadnienia pokrewne”. 

27) w panelu NZ2 wprowadza się dodatkowe pomocnicze określenie identyfikujące: NZ2_12 

„Inne zagadnienia pokrewne”. 

28) w panelu NZ3 wprowadza się dodatkowe pomocnicze określenie identyfikujące: NZ3_14 

„Inne zagadnienia pokrewne”. 

29) w panelu NZ4 wprowadza się dodatkowe pomocnicze określenie identyfikujące: NZ4_18 

„Inne zagadnienia pokrewne”. 

30) w panelu NZ5 wprowadza się dodatkowe pomocnicze określenie identyfikujące: NZ5_11 

„Inne zagadnienia pokrewne”. 

31) w panelu NZ6 wprowadza się dodatkowe pomocnicze określenie identyfikujące: NZ6_8 

„Inne zagadnienia pokrewne”. 

32) w panelu NZ7 wprowadza się dodatkowe pomocnicze określenie identyfikujące: NZ7_12 

„Inne zagadnienia pokrewne”. 

33) NZ7_3 otrzymuje brzmienie: „Promocja zdrowia, kultura fizyczna”. 

34) w panelu NZ8 wprowadza się dodatkowe pomocnicze określenie identyfikujące: NZ8_14 

„Inne zagadnienia pokrewne”. 

35) w panelu NZ9 wprowadza się dodatkowe pomocnicze określenie identyfikujące: NZ9_12 

„Inne zagadnienia pokrewne”. 
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§ 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    


