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Dni Narodowego Centrum Nauki 

 

W dniach 15 i 16 maja w Łodzi odbędzie się siódma edycja Dni Narodowego 
Centrum Nauki. W tym roku gospodarzem tego cyklicznego wydarzenia jest 
Uniwersytet Łódzki.  

W programie znalazły się warsztaty z obsługi projektów badawczych, z 
przygotowania wniosków oraz spotkanie poświęcone rzetelności naukowej. 

Poza warsztatami odbędzie się spotkanie środowiska naukowego regionu z 
dyrekcją i Radą NCN, w którym weźmie udział Minister Nauki i Szkolnictwa 
Wyższego Jarosław Gowin. Ponadto odbędzie się panel dyskusyjny, w trakcie 
którego specjaliści będą rozmawiać o otwartej nauce i ewaluacji wniosków. 

 

Więcej informacji dotyczących wydarzenia TUTAJ 

 

 

AKTUALNIE OTWARTE KONKURSY 

 

 NARODOWE CENTRUM NAUKI 

Rodzaj konkursu 
Zakończenie 

naboru wniosków 
Termin złożenia 
wniosku w UG 

OPUS 17 
konkurs na projekty badawcze, w których 

17 czerwca 2019 r. 7 czerwca 2019 r. 

 

https://www.ncn.gov.pl/o-ncn/dni-ncn/2019
https://ug.edu.pl/strona/69499/opus_17


kierownikiem projektu może być badacz 
niezależnie od etapu kariery naukowej i 
posiadanego stopnia/tytułu naukowego 
PRELUDIUM 17 
konkurs na projekty badawcze realizowane 
przez osoby rozpoczynające karierę naukową, w 
których kierownikiem projektu może być badacz 
nieposiadający stopnia naukowego doktora 

17 czerwca 2019 r. 7 czerwca 2019 r. 

 

MINISTERSTWO NAUKI I SZKOLNICTWA WYŻSZEGO 

Rodzaj konkursu 
Zakończenie 

naboru wniosków 
Termin złożenia 
wniosku w UG 

Stypendium dla wybitnego młodego 
naukowca 
stypendium dla młodych naukowców 
wykazujących się znacznymi osiągnięciami w 
działalności naukowej 

31 maja 2019 r. 27 maja 2019 r. 

DIALOG 
program umożliwiający wyróżniającym się 
polskim naukowcom powrót do kraju i podjęcie 
przez nich zatrudnienia w polskich uczelniach, 
instytucjach naukowych lub instytutach 
badawczych 

31 grudnia 2019 r. 

7 dni roboczych 
przed planowanym 
terminem złożenia 

wniosku 

 

FUNDACJA NA RZECZ NAUKI POLSKIEJ 

Rodzaj konkursu 
Zakończenie 

naboru wniosków 
Termin złożenia 
wniosku w UG 

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

27 maja 2019 r. 

7 dni roboczych 
przed planowanym 
terminem złożenia 

wniosku 

 

 

Archiwizacja dokumentacji projektowej 

 

Biuro Zarządzania Projektami Naukowymi wraz z Archiwum Uniwersytetu 
Gdańskiego i Kancelarią Ogólną planuje przeprowadzić cykl spotkań na 
Wydziałach Uniwersytetu Gdańskiego dotyczących archiwizacji dokumentacji 
projektowej, m. in. wskazaniu dokumentów podlegających archiwizacji, 
sposobu archiwizacji. 

https://ug.edu.pl/strona/69539/preludium_17
https://ug.edu.pl/strona/88086/stypendia_dla_wybitnych_mlodych_naukowcow
https://ug.edu.pl/strona/88086/stypendia_dla_wybitnych_mlodych_naukowcow
https://ug.edu.pl/strona/66945/program_dialog
https://ug.edu.pl/strona/66145/monografie


Pierwsze spotkanie odbędzie się na Wydziale Chemii 15.05.2019 r. o 
godz.11:00 w sali D102. 

Kolejne zaplanowane spotkania odbędą się w terminach: 

• Wydział Nauk Społecznych - 17.05.2019 r., godz. 10:00, sala D205; 
• Międzyuczelniany Wydział Biotechnologii - 22.05.2019 r., godz. 

9:00, sala Rady Wydziału. 

Szczegóły dotyczące spotkań na pozostałych Wydziałach UG są w trakcie 
ustaleń. 

 

Serdecznie zapraszamy! 

 

 

Laureaci konkursu MINIATURA 2 

 

Zgodnie z ogłoszonymi przez Koordynatorów Dyscyplin NCN listami 

rankingowymi projektów zakwalifikowanych do finansowania w ramach 

drugiej edycji konkursu MINIATURA na pojedyncze działania 

naukowe pracownicy Uniwersytetu Gdańskiego uzyskali finansowanie 17 

działań na łączną kwotę w wysokości 557 528 zł.  

Serdecznie gratulujemy! 

Więcej informacji 

 

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 

 

 

 

https://ug.edu.pl/sites/default/files/_nodes/strona/62644/files/09042019_laureaci_miniatura_2.pdf
http://www.projektynaukowe.ug.edu.pl/
http://mailing.ug.edu.pl/unsub.php?hash=%25%25idu%25%25

