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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. 

FUNDACJA NA RZECZ NAUKI POLSKIEJ 

Rodzaj konkursu Zakończenie 
naboru wniosków 

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

07 września 2020 r. 

  

NAUKOWA FUNDACJA POLPHARMY 

Rodzaj konkursu Zakończenie 
naboru wniosków 

Modulacja przewlekłych procesów zapalnych 
indukowanych procesami dysbiozy  

31 maja 2020 r. 

  

 

  

https://www.ncn.gov.pl/ogloszenia/konkursy/preludium19
https://www.ncn.gov.pl/ogloszenia/konkursy/opus19
https://ug.edu.pl/strona/66145/monografie
https://www.polpharma.pl/aktualnosci-firma/konkurs-na-projekt-badawczy-naukowej-fundacji-polpharmy-2020/
https://www.polpharma.pl/aktualnosci-firma/konkurs-na-projekt-badawczy-naukowej-fundacji-polpharmy-2020/


Szkolenia online dla wnioskodawców NCN 

 

Narodowe Centrum Nauki zaprasza chętnych na szkolenia online, które odbędą się 
w dniach 2-4 czerwca 2020 r. W trakcie szkolenia poznają Państwo ofertę NCN 
oraz procedury składania i oceny wniosków. Na szkolenie należy się wcześniej 
zarejestrować, klikając w odpowiedni link z listy poniżej. Limit miejsc to 500 osób 
na każdą grupę. Decyduje kolejność zgłoszeń. 

Szkolenia odbędą się w następujących terminach: 

• 2 czerwca 2020 r. w godzinach 10-13 – szkolenie dla osób z grupy nauk 
ścisłych i technicznych, które poprowadzi dr Marta Buchalska – link 

do rejestracji 
• 3 czerwca 2020 r. w godzinach 10-13 - szkolenie dla osób z grupy nauk 

o życiu, które  poprowadzi dr n med. Monika Pobiega - link do rejestracji 
• 4 czerwca 2020 r. w godzinach 15-18 - szkolenie dla osób z grypy nauk 

humanistycznych, społecznych i o sztuce, które 
poprowadzą                     dr Małgorzata Jacobs oraz dr Ulana Gocman – link 

do rejestracji 

  

www.projektynaukowe.ug.edu.pl  

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

kliknij tutaj 
  

  

 

mailto:marta.buchalska@ncn.gov.pl
https://ncn.clickmeeting.pl/szkolenie-dla-wnioskodawcow-narodowe-centrum-nauki/register?_ga=2.56340139.1268696769.1590513452-1298880416.1579857297
https://ncn.clickmeeting.pl/szkolenie-dla-wnioskodawcow-narodowe-centrum-nauki/register?_ga=2.56340139.1268696769.1590513452-1298880416.1579857297
mailto:monika.pobiega@ncn.gov.pl
https://ncn.clickmeeting.pl/szkolenie-dla-wnioskodawcow-z-obszaru-nz-narodowe-centrum-nauki-3-06-2020/register?_ga=2.53317160.1268696769.1590513452-1298880416.1579857297
http://malgorzata.jacobs@ncn.gov.pl/
http://ulana.gocman@ncn.gov.pl/
https://ncn.clickmeeting.pl/szkolenie-dla-wnioskodawcow-z-obszaru-hs-narodowe-centrum-nauki/register?_ga=2.31909566.1268696769.1590513452-1298880416.1579857297
https://ncn.clickmeeting.pl/szkolenie-dla-wnioskodawcow-z-obszaru-hs-narodowe-centrum-nauki/register?_ga=2.31909566.1268696769.1590513452-1298880416.1579857297
http://www.projektynaukowe.ug.edu.pl/
http://mailing.ug.edu.pl/unsub.php?hash=%25%25idu%25%25

