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PODSUMOWANIE ROKU 2019 

 

W 2019 r. Uniwersytet Gdański podpisał 78 umów na finansowanie 
krajowych projektów naukowych, w tym: 

• 66 umów w ramach konkursów organizowanych przez Narodowe Centrum 
Nauki; 

• 7 umów w ramach konkursów organizowanych przez Ministerstwo Nauki i 
Szkolnictwa Wyższego; 

• 5 umów w ramach konkursu organizowanego przez Fundację na rzecz Nauki 
Polskiej - START 2019. 

 

 

RAPORTY ROCZNE ZA 2019 ROK 

 

W związku ze zbliżającym się terminem składania raportów rocznych 
przypominamy, że przepisy rozporządzeń i zapisy umów obligują podmioty 
otrzymujące środki finansowe z budżetu nauki do terminowego składania 
raportów rocznych z realizowanych zadań bądź umów. 

Termin dostarczenie raportów do Biura Zarządzania Projektami 
Naukowymi – najpóźniej 10 dni roboczych przed terminem wyznaczonym 
przez instytucję finansującą. 

 



Zwracamy uwagę, że raporty roczne powinny wpłynąć do MNiSW w 
następujących terminach: 

• Mobilność Plus – do 28 lutego; 
• NPRH – do 31 marca; 
• Diamentowy Grant – do 31 marca; 

Raporty roczne projektów realizowanych w ramach 
konkursów NCN powinny wpłynąć do instytucji finansującej do dnia 31 marca. 

Szczegóły dotyczące sposobu składania raportów znajdują się na stronie Biura 
Zarządzania Projektami Naukowymi. 

 

 

AKTUALNIE OTWARTE KONKURSY 

 

 

 NARODOWE CENTRUM NAUKI 

Rodzaj konkursu Zakończenie 
naboru wniosków 

Termin złożenia 
wniosku w UG 

ETIUDA 8 
na stypendia doktorskie 16 marca 2020 r. 6 marca 2020 r. 

SONATINA 4 
konkurs na wsparcie kariery młodych badaczy, 
poprzez umożliwienie pełnoetatowego 
zatrudnienia i prowadzenia badań naukowych w 
Polsce oraz zdobycia wiedzy i doświadczenia w 
trakcie realizacji staży w wysokiej jakości 
zagranicznych ośrodkach naukowych 

16 marca 2020 r. 6 marca 2020 r. 

 

 NARODOWA AGENCJA WYMIANY AKADEMICKIEJ 

Rodzaj konkursu Zakończenie 
naboru wniosków 

Termin złożenia 
wniosku w UG 

POLSKIE POWROTY 
konkurs umożliwiający polskim 
naukowcom powrót do kraju i 
zatrudnienie w polskich uczeniach, 
instytutach naukowych lub instytutach 
badawczych 

31 marca 2020 r. 23 marca 2020 r. 

https://ug.edu.pl/nauka_i_rozwoj/badania_naukowe/biuro_zarzadzania_projektami_naukowymi
https://ug.edu.pl/nauka_i_rozwoj/badania_naukowe/biuro_zarzadzania_projektami_naukowymi
https://www.ncn.gov.pl/ogloszenia/konkursy/etiuda8
https://www.ncn.gov.pl/ogloszenia/konkursy/sonatina4
https://nawa.gov.pl/naukowcy/polskie-powroty/ogloszenie


 

FUNDACJA NA RZECZ NAUKI POLSKIEJ 

Rodzaj konkursu Zakończenie 
naboru wniosków 

MONOGRAFIE 
konkurs na finansowanie publikacji prac z zakresu nauk 
humanistycznych i społecznych 

09 marca 2020 r. 

 

 

Biuro Zarządzania Projektami Naukowymi 

Uniwersytet Gdański 

ul. Bażyńskiego 8, p. R206 
80-309 Gdańsk 
tel. +48 (58) 523 24 29, +48 (58) 523 31 29 

www.projektynaukowe.ug.edu.pl 

Ta wiadomość została wysłana do Ciebie z Uniwersytetu Gdańskiego. Jeżeli nie chcesz otrzymywać w przyszłości Newsletterów UG, 
kliknij tutaj 
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