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RAPORTY ROCZNE ZA 2019 ROK - przedłużone terminy 

 

W związku z istniejącym w Polsce stanem epidemii i związanymi z 
tym ograniczeniami przedłużono terminy złożenia raportów rocznych: 

• NCN - przedłużenie do 30.04.2020 [szczegóły] 

• MNiSW - przedłużenie do 30.04.2020 [szczegóły] 

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

 

 

NCN umożliwia SZYBKI DOSTĘP DO FUNDUSZY NA 
BADANIA NAD COVID-19 

 

Narodowe Centrum Nauki ogłasza konkurs umożliwiający uzyskanie środków 
finansowych na badania nad COVID-19. Celem konkursu jest poszerzenie 
wiedzy na temat zrozumienia mechanizmu działania koronawirusa SARS-CoV-
2, sposobów diagnozy choroby, leczenia, zapobiegania oraz psychologicznych i 
społecznych skutków pandemii. 

Więcej szczegółów nt. konkursu SZYBKA ŚCIEŻKA DOSTĘPU DO FUNDUSZY 
NA BADANIA NAD COVID-19 znajdą Państwo TUTAJ  

Termin składania wniosków upływa 14 kwietnia 2020 r. 

 

 

https://www.ncn.gov.pl/aktualnosci/2020-03-12-raporty-roczne-i-koncowe
https://www.gov.pl/web/nauka/przesuniecie-terminu-zlozenia-raportow
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/covid-19


AKTUALNIE OTWARTE KONKURSY 

 
 

 NARODOWE CENTRUM NAUKI 

Rodzaj konkursu 
Zakończenie 

naboru wniosków 
Termin złożenia 
wniosku w UG 

PRELUDIUM 19 
konkurs na projekty badawcze, przeznaczony dla 
naukowców nieposiadających stopnia doktora 

16 czerwca 2020 r. 5 czerwca 2020 r. 

OPUS 19 
konkurs projekty badawcze, przeznaczony dla 
naukowców na wszystkich etapach kariery 
naukowej 

16 czerwca 2020 r. 5 czerwca 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 

przedłużenie naboru do 

23 kwietnia 2020 r. 
15 kwietnia 2020 r. 

 

FUNDACJA NA RZECZ NAUKI POLSKIEJ 

Rodzaj konkursu 
Zakończenie 

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

18 maja 2020 r. 

 

 

 

 

 

https://www.ncn.gov.pl/ogloszenia/konkursy/preludium19
https://www.ncn.gov.pl/ogloszenia/konkursy/opus19
https://nawa.gov.pl/naukowcy/polskie-powroty/ogloszenie
https://ug.edu.pl/strona/66145/monografie


 

Rozmowy kwalifikacyjne ETIUDA 8 i SONATINA 4 

 

Narodowe Centrum Nauki ogłosiło terminy rozmów kwalifikacyjnych dla 
wszystkich dziedzin nauk w konkursach ETIUDA i SONATINA w 
następujących terminach: 

• ETIUDA 8: 1-3 lipca 2020 rok, 
• SONATINA 4: 13-14 lipca 2020 rok. 

Więcej informacji na stronie internetowej NCN. 

 

 

Informacje dot. realizacji projektów w związku z wirusem 
SARS-CoV-2 

 
W związku z istniejącym w Polsce stanem epidemii i związanymi z tym 
ograniczeniami został przygotowany zestaw pytań i odpowiedzi na najczęściej 
zadawane pytania dotyczące realizowanych projektów oraz składanych wniosków 
o dofinansowanie ze źródeł zewnętrznych. 

Z przedmiotowym zestawieniem mogą Państwo zapoznać się TUTAJ. 

 

 

 

Uniwersytet Gdański - informacje w sprawie koronawirusa 
SARS-CoV-2 

 
Najczęściej zadawane pytania na temat sytuacji na Uniwersytecie Gdańskim w 
związku z zagrożeniem koronawirusem SARS-CoV-2 są dostępne na 
stronie https://ug.edu.pl/koronawirus_faq  

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://www.ncn.gov.pl/aktualnosci/2020-03-24-terminy-rozmow-kwalifikacyjnych-etiuda8-sonatina4
https://ug.edu.pl/nauka_6/projekty/wazne_informacje_dot_projektow_w_zwiazku_z_wirusem_sars-cov-2#nowe-projekty
https://ug.edu.pl/koronawirus_faq
http://www.projektynaukowe.ug.edu.pl/
http://mailing.ug.edu.pl/unsub.php?hash=%25%25idu%25%25

