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Nagrody Prezesa Rady Ministrów  
Po długim okresie oczekiwania pojawiło się rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów w sprawie 
kryteriów i trybu przyznawania Nagród Premiera dla nauczycieli akademickich. W myśl nowo 
zatwierdzonych przepisów o Nagrodę Premiera mogą się ubiegać osoby, które w roku 2018 
uzyskały stopień naukowy doktora lub doktora habilitowanego, a podstawą awansu było wysoko 
ocenione i wyróżnione osiągnięcie. Trzecią kategorią nagród jest nagroda za całokształt dorobku. 
Choć termin przedstawienia wniosków w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów upływa z dniem 30 
czerwca br., prosimy osoby zainteresowane o dostarczenie kompletu dokumentów do 
odpowiednich dziekanatów w terminie do 21 czerwca 2019 r. 
Po tym terminie władze dziekańskie zaproponują maksymalnie po jednej kandydaturze w danej 
kategorii w ramach poszczególnych Wydziałów, a finalna decyzja o tym, który z wniosków zosta-
nie poparty, zapadnie na posiedzeniu Senatu w dniu 26 czerwca. 
Szczegółowe informacje wraz z wnioskiem dostępne są w WISUS P - Aktualności oraz pod tym 
linkiem. 
 

 

Kolejna edycja doktoratów wdrożeniowych 
Rozpoczęła się kolejna edycja programu "Doktorat wdrożeniowy". Jego celem jest stworzenie 
warunków do rozwoju współpracy nauki z otoczeniem społeczno-gospodarczym. Doktorant, 
uczestnicząc w programie, pobiera wynagrodzenie w firmie, w której jest zatrudniony i stypen-
dium, które wynosi nawet 4 450 złotych.  
Nabór wniosków (wyłącznie w systemie osf) trwa do 27 czerwca br. 
Więcej o programie tutaj. 

 
 

Granty na granty III 
Od 10 czerwca br. trwa nabór w kolejnej edycji programu Ministerstwa Nauki - "Granty na gran-
ty". Działanie to zostało ustanowione w celu zwiększania efektywności ubiegania się o granty 
finansowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej na realizację projektów w 
ramach programów badawczych Unii Europejskiej i zaangażowania pracowników tych podmiotów 
w opracowywanie wysokiej jakości wniosków o przyznanie tych grantów. 
Na szczególną uwagę zasługuje fakt, że program ten jest adresowany również do młodych pra-
cowników nauki, którzy zamierzają złożyć swój pierwszy wniosek w konkursie ERC - Starting 
Grant. 
Szczegóły programu są dostępne pod tym linkiem. 
 

https://bip.kprm.gov.pl/kpr/bip-kancelarii-prezesa/nagrody-premiera/1983,Nagrody-Prezesa-Rady-Ministrow-za-dzialalnosc-naukowa-naukowo-techniczna-lub-art.html
https://www.gov.pl/web/nauka/rozpoczal-sie-nabor-do-trzeciej-edycji-doktoratow-wdrozeniowych
https://www.gov.pl/web/nauka/ustanowienie-przedsiewziecia-granty-na-granty-promocja-jakosci-iii


 

Fundacja Nutricia ogłasza kolejny konkurs 
Do 30 czerwca 2019 r. można przesyłać zgłoszenia w ramach konkursu 
na projekty badawcze, promotorskie oraz stypendia związane z żywieniem 
człowieka w ramach konkursu grantowego na 2019 rok., którego organiza-
torem jest Fundacja Nutricia.  
 
W bieżącym roku nabór wniosków odbywa się w następujących konkursach: 

1. Granty badawcze – dla doświadczonych badaczy, przyznawane w celu inicjowania i pro-
wadzenia badań naukowych z zakresu żywienia człowieka. 

2. Granty promotorskie – dla kandydatów chcących uzyskać stopień doktora. 
3. Granty stypendialne – dla młodych naukowców. Przeznaczone na zdobycie niezbędnej 

wiedzy i praktyki, umożliwiającej w przyszłości inicjowanie i prowadzenie badań nauko-
wych z zakresu żywienia człowieka.  

 
Szczegółowe informacje o naborze wniosków można znaleźć na stronie internetowej Fundacji. 
 

 
Do 11 września 2019 r. trwa nabór wniosków w ramach kon-
kursu Individual Fellowships, który organizowany jest w ra-
mach Akcji Marii Skłodowskiej-Curie. Celem konkursu jest 
umożliwienie indywidualnym naukowcom zdobywania nowej 
wiedzy i pracy nad projektami w dowolnym miejscu Europy i 
świata w wybranej jednostce. 
W tym roku można aplikować w dwóch rodzajach grantów: 

 
1. European Fellowships - prowadzenie przez indywidualnego naukowca badań przez okres 

od 12 do 24 miesięcy. Badania prowadzone są w placówce naukowej lub przedsiębiorstwie 
z innego kraju europejskiego niż pochodzi naukowiec. 

2. Global Fellowships - w ramach grantu doświadczeni naukowcy mogą prowadzić badania w 
tzw. krajach trzecich (każde państwo nie będące członkiem i nie stowarzyszone z UE). Po-
byt zagraniczny może trwać od 12 do 24 miesięcy. W ramach grantu istnieje także obo-
wiązkowa faza powrotna do Europy, która musi trwać 12 miesięcy.  
  

 

Nagrody i stypendia 
 

Stypendium Naukowe Humboldta 
Fundacja na rzecz Nauki Polskiej uruchomiła konkurs o Polskie Honorowe Stypendium Naukowe 
im. Aleksandra von Humboldta, w ramach którego wybitni uczeni niemieccy – zaproszeni przez 
badaczy z Polski – mogą przyjechać do naszego kraju na kilkumiesięczne pobyty naukowe. 
Zgłoszenia będą przyjmowane do 30 września 2019 r.  
Stypendium może być przyznane niemieckiemu uczonemu na okres od 3 do 6 miesięcy na pobyt w 
ośrodku naukowym w Polsce i może być wykorzystane w ciągu 3 lat od jego przyznania. Wysokość 
Stypendium wynosi obecnie równowartość 4 000 € miesięcznie. Więcej o programie dostępne 
tutaj. 
 

 

http://fundacjanutricia.pl/informacje-ogolne/
http://www.kpk.gov.pl/?page_id=18638
http://www.kpk.gov.pl/?page_id=18643
https://www.fnp.org.pl/oferta/humboldt/

