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Misja Narodowego Centrum Nauki 
 

Narodowe Centrum Nauki jest agencją wykonawczą powołaną do finansowania 
badań podstawowych realizowanych w formie projektów badawczych, 
stypendiów doktorskich i staży po uzyskaniu stopnia naukowego doktora. 

Badania podstawowe to prace eksperymentalne lub teoretyczne podejmowane 
przede wszystkim w celu zdobycia nowej wiedzy o podstawach zjawisk  
i obserwowalnych faktów, bez nastawienia na bezpośrednie zastosowanie 
komercyjne. 

Wnioski w oczywisty sposób aplikacyjne nie mogą być finansowane przez NCN. 



Osoby rozpoczynające karierę naukową 
 

Osoba rozpoczynająca karierę naukową nie posiada stopnia 
naukowego doktora lub uzyskała stopień naukowy doktora 
nie wcześniej niż 7 lat przed rokiem wystąpienia z wnioskiem. 

Narodowe Centrum Nauki przeznacza nie mniej niż 20% 
środków na wsparcie rozwoju osób rozpoczynających karierę 
naukową. 

Definicja wykorzystywana przez NCN różni się od definicji 
młodego naukowca brakiem kryterium wieku.  

20%  



Panele dyscyplin NCN  
 
HS – Nauki Humanistyczne,  

Społeczne i o Sztuce   

HS1 

 Fundamentalne pytania  
o naturę człowieka  

i otaczającej go rzeczywistości 

HS2 Kultura i twórczość kulturowa  

HS3 Wiedza o przeszłości 

HS4 Jednostka, instytucje, rynki  

HS5 
Prawo, nauki o polityce, 

polityki publiczne 

HS6 Człowiek i życie społeczne  

ST – Nauki Ścisłe  
i Techniczne 

ST1 Nauki matematyczne  

ST2 
Podstawowe składniki 

materii 

ST3 
Fizyka fazy 

skondensowanej 

ST4 
Chemia analityczna  

i fizyczna 

ST5 Synteza i materiały 

ST6 
Informatyka  

i technologie informacyjne 

ST7 
Inżynieria systemów  

i telekomunikacji 

ST8 
Inżynieria procesów  

i produkcji 

ST9 
Astronomia  

i badania kosmiczne 

ST10  Nauki o Ziemi 

NZ – Nauki o Życiu 

NZ1 
Podstawowe procesy życiowe 

na poziomie molekularnym 

NZ2 Genetyka, genomika 

NZ3 Biologia na poziomie komórki 

NZ4 
Biologia na poziomie tkanek, 

narządów i organizmów 

NZ5 
Choroby niezakaźne  

ludzi i zwierząt 

NZ6 
Immunologia i choroby zakaźne 

ludzi i zwierząt 

NZ7 
Nauki o lekach  

i zdrowie publiczne 

NZ8 
Podstawy wiedzy o życiu  

na poziomie środowiskowym 

NZ9 
Podstawy stosowanych  

nauk o życiu 



PRELUDIUM na projekty badawcze realizowane przez osoby rozpoczynające 
karierę naukową nieposiadające stopnia naukowego doktora 

ETIUDA na finansowanie stypendiów doktorskich dla osób z otwartym 
przewodem doktorskim 

SONATA na projekty badawcze realizowane przez osoby rozpoczynające karierę 
naukową 

FUGA na finansowanie krajowych staży po uzyskaniu stopnia naukowego doktora 

STYPENDIA I POZYCJE POST-DOC w grantach  

Etiuda 

Fuga 



Preludium – granty dla osób bez doktoratu 
 

Konkurs na projekty badawcze realizowane przez osoby rozpoczynające karierę 
naukową, które jeszcze nie uzyskały stopnia naukowego doktora. 

Okres realizacji: 12, 24 lub 36 miesięcy. 

Maksymalna wysokość finansowania: 50 tys. zł na każde 12 miesięcy. 

Możliwy zakup aparatury naukowo-badawczej do 30% wysokości 
wnioskowanych środków. 

Maksymalne wynagrodzenie kierownika grantu: 1000 zł miesięcznie.  

Nie ma możliwości zaplanowania stypendiów. 



Preludium – granty dla osób doktoratu 
 

Maksymalna liczba wykonawców: 3 osoby (tylko jeden samodzielny pracownik 
naukowy będący opiekunem naukowym lub promotorem).  

Opiekun naukowy lub promotor nie może w  żaden sposób być beneficjentem 
środków finansowych. 

Tematyka projektu nie musi pokrywać się z tematem pracy doktorskiej.  

Obrona pracy doktorskiej i uzyskanie stopnia naukowego doktora nie są 
konieczne do rozliczenia grantu Preludium.  

Projekt musi się zakończyć publikacjami naukowymi.  

 

 

 



Kryteria oceny uniwersalne dla wszystkich typów 
wniosków 

• Czy projekt ma charakter naukowy? 
tak/nie 

• Czy projekt spełnia kryterium badań podstawowych 
tak/nie 

• Czy projekt spełnia inne wymagania przedstawione w ogłoszeniu o konkursie? 
tak/nie 

• Czy wniosek został przygotowany w sposób umożliwiający jego rzetelną ocenę? 
tak/nie 



Preludium – kryteria oceny 
 

OCENA DOROBKU WYKONAWCÓW PROJEKTU 20%, w tym: 

• ocena dorobku kierownika projektu 10%  

• ocena dorobku opiekuna naukowego 10% 

 

OCENA PROJEKTU 80%, w tym: 

• ocena poziomu naukowego projektu 60% 

• ocena charakteru nowatorskiego oraz wpływu projektu 
na rozwój dyscypliny naukowej 15% 

• ocena możliwości wykonania 5% 

KOSZTORYS 
Ocena kosztorysu 
nie wchodzi do 
oceny punktowej. 

Wniosek może 
być odrzucony, 
jeśli koszty nie są 
uzasadnione. 



Etiuda – stypendia doktorskie 
 

Konkurs dla osób rozpoczynających karierę naukową nieposiadających stopnia 
naukowego doktora, które wszczęły przewód doktorski lub zobowiązują się do 
otwarcia przewodu doktorskiego do 30 czerwca danego roku . 

Tytuł wniosku musi być zgodny z tematem pracy doktorskiej. 

Okres otrzymywania stypendium 6-12 miesięcy. 

Okres trwania stażu zagranicznego 3-6 miesięcy. 

Obrona pracy doktorskiej w terminie do 12 miesięcy po zakończeniu pobierania 
stypendium. 



Etiuda – stypendia doktorskie i staże zagraniczne 
 

Stypendium doktorskie: 3000 zł miesięcznie. 

Środki na pobyt w zagranicznym ośrodku naukowym: 9000 zł miesięcznie 
skorygowane o wskaźnik dla danego kraju. 

Środki na koszty podróży w zryczałtowanej kwocie od 1000 do 10 000 zł. 

Uzyskanie stopnia naukowego doktora w trakcie pobierania stypendium 
powoduje przerwanie wypłaty stypendium, ale nadal możliwe jest odbycie stażu 
zagranicznego (do 12 miesięcy od wypłaty ostatniej transzy stypendium). 

Okres pobierania stypendium nie może być jednak krótszy niż 6 miesięcy. 

 



Etiuda – kryteria oceny 
 

I ETAP 

• osiągnięcia naukowe wnioskodawcy 40% 

• ocena jakości prowadzonych badań 30% 

• zasadność wyboru miejsca stażu zagranicznego 30% 

 

II ETAP 

• ocena prezentacji wniosku 0-10 pkt 

• ocena rozmowy kwalifikacyjnej na temat wniosku 0-10 pkt 



Sonata – granty dla osób do 7 lat po doktoracie 
 

Konkurs na projekty badawcze realizowane przez osoby rozpoczynające karierę 
naukową posiadające stopień naukowy doktora uzyskany nie wcześniej niż 7 lat 
przed rokiem złożenia wniosku. 

• Okres realizacji: 12, 24 lub 36 miesięcy 

• Brak maksymalnej wysokości finansowania 

• Poza kierownikiem co najwyżej jeden samodzielny pracownik naukowy jako 
współpracownik spoza podmiotu zatrudniającego kierownika projektu 

• Aparatura maksymalnie 150 tys. dla HS i 500 tys. dla ST i NZ 



Sonata – wynagrodzenie kierownika  
 
Zatrudnienie etatowe  
na umowę o pracę 

 
85 tys. zł rocznie 
 
Budżet wynagrodzeń dodatkowych dla 
pozostałych wykonawców wynosi 
maksymalnie 1000 zł miesięcznie 

 

Wynagrodzenie dodatkowe 

 
max. 1500 zł miesięcznie 
 
Budżet wynagrodzeń dodatkowych 
wynosi 2500 tys. zł dla dwóch lub 
więcej wykonawców projektu 



Sonata – etatowe wynagrodzenie kierownika  
 

Kierownik projektu może otrzymać z puli wynagrodzeń etatowych wynagrodzenie 
na podstawie umowy o pracę w pełnym wymiarze czasu pracy o ile spełnia łącznie 
następujące warunki: 

• na dzień zakończenia naboru wniosków w konkursie nie jest zatrudniony na 
podstawie umowy o pracę w jednostce, w której ma być realizowany grant lub jest 
zatrudniony na umowę o pracę na czas oznaczony, z terminem zakończenia tej 
umowy upływającym nie później niż 18 miesięcy od dnia zakończenia naboru 
wniosków w konkursie; 

• w okresie pobierania tego wynagrodzenia nie pobiera innego wynagrodzenia w 
żadnej formie z projektów finansowanych przez NCN; 

• w okresie pobierania tego wynagrodzenia nie pobiera innego wynagrodzenia na 
podstawie umowy o pracę u jakiegokolwiek pracodawcy. 



Sonata – kryteria oceny 
 

OCENA DOROBKU KIEROWNIKA PROJEKTU 40%, 

 

OCENA PROJEKTU 60%, w tym: 

• ocena poziomu naukowego projektu 40% 

• ocena charakteru nowatorskiego oraz wpływu projektu 
na rozwój dyscypliny naukowej 15% 

• ocena możliwości wykonania 5% 

KOSZTORYS 
Ocena kosztorysu 
nie wchodzi do 
oceny punktowej. 

Wniosek może 
być odrzucony, 
jeśli koszty nie są 
uzasadnione. 



Fuga – staże krajowe dla osób do 7 lat  
po doktoracie 

Konkurs na projekty badawcze w ramach stażu krajowego realizowane przez 
osoby rozpoczynające karierę naukową, które uzyskały stopień naukowy doktora 
nie wcześniej niż 7 lat przed rokiem złożenia wniosku lub uzyskają stopień 
naukowy doktora najpóźniej 30 czerwca danego roku (data zatwierdzenia, nie 
obrony). 

• Okres realizacji: 12-36 miesięcy 

• Staż należy odbyć poza jednostką macierzystą i poza województwem 
dotychczasowego zatrudnienia i uzyskania stopnia naukowego doktora 



Fuga – wysokość finansowania 
 

Wysokość wynagrodzenia: 

•  9 000 zł miesięcznie w okresie od 1. do 12. miesiąca trwania stażu; 

• 10 000 zł miesięcznie w okresie od 13. do 24. miesiąca trwania stażu; 

• 11 000 zł miesięcznie w okresie od 25. do 36. miesiąca trwania stażu 

Jednostka naukowa może otrzymać środki na wykonywanie przez wnioskodawcę 
badań naukowych na każde 12 miesięcy: 

• 24 tys. zł dla paneli HS; 

• 72 tys. zł dla paneli ST i NZ, 



Fuga – kryteria oceny 
 

I ETAP 
DOROBEK NAUKOWY WNIOSKODAWCY I OPIEKUNA STAŻYSTY 50%, w tym: 
• osiągnięcia naukowe wnioskodawcy 40% 
• dorobek naukowy opiekuna stażysty 10% 
WARTOŚĆ PLANOWANYCH BADAŃ 30% 
ZASADNOŚĆ ODBYCIA STAŻU 20%  
 
II ETAP  
• ocena prezentacji wniosku 0-10 pkt 
• ocena rozmowy kwalifikacyjnej na temat wniosku 0-10 pkt 

KOSZTORYS 
tylko ocena 
formalna – 
niedozwolony jest 
zakup aparatury  



Stypendia w grantach 
 

Z grantów Opus, Sonata Bis, Maestro, Symfonia mogą być fundowane stypendia.  

Wysokość stypendium wynosi od 500 do 3000 zł miesięcznie, a okres pobierania 
stypendium od 6 do 36 miesięcy.  

Stypendia przyznawane są wyłącznie w drodze otwartego konkursu. Każdy 
student/doktorant spełniający warunki określone w regulaminie ma prawo 
przystąpić do takiego konkursu.  

Stypendysta nie może jednocześnie pobierać wynagrodzenia w żadnej formie  
z projektów finansowanych przez NCN, a łączna kwota pobieranych przez niego 
stypendiów finansowanych ze środków NCN nie może przekraczać 3000 zł/miesiąc. 

 



Pozycje post-doc w grantach 
 

Kierownicy konkursów Maestro mają obowiązek zaangażować w realizację 
projektów osoby do 7 lat po doktoracie, które będą zatrudnione na stanowisku 
typu post-doc i będą otrzymywać wynagrodzenie w ramach umowy o pracę. 
Kierownicy konkursów Opus, Sonata Bis, Symfonia mogą zaplanować  
w swoich wnioskach pozycje post-doc.  

Wysokość wynagrodzenia maksymalnie 85 000 zł rocznie. 

Zatrudnienie na takim stanowisku nie krótsze niż 6 miesięcy.  

Pozycje post-doc obsadzane się wyłącznie w drodze otwartego konkursu. 



Proces oceny wniosków w NCN 

2
2 

Dwuetapowy system oceny: 
I etap: ocena kwalifikacyjna na podstawie skróconego opisu projektu,  
II etap: ocena specjalistyczna na podstawie szczegółowego opisu projektu lub rozmowy 
kwalifikacyjnej (SYMFONIA, FUGA, ETIUDA) 



2
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Proces oceny wniosków w NCN 

Dwuetapowy system oceny: 
I etap: ocena kwalifikacyjna na podstawie skróconego opisu projektu,  
II etap: ocena specjalistyczna na podstawie szczegółowego opisu projektu lub rozmowy 
kwalifikacyjnej (SYMFONIA, FUGA, ETIUDA) 



Harmonogram konkursów NCN 
 

Lp Konkurs Termin składania wniosków 

1. Symfonia 

15 marca 2. Etiuda 

3. Fuga 

1. Opus 

15 czerwca 2. Preludium 

3. Sonata 

Lp Konkurs Termin składania wniosków 

1. Sonata Bis 

15 września 2. Harmonia 

3. Maestro 

1. Opus 

15 grudnia 2. Preludium 

3. Sonata 



 www.ncn.gov.pl 

Gramy dla polskiej nauki 


