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CZYM BĘDZIEMY SIĘ ZAJMOWAĆ?



Czym będziemy się zajmować

• Poszukiwanie źródła finansowania
• Przegląd literatury przedmiotu
• Dorobek naukowy kierownika projektu
• Dokumentacja konkursowa

Zanim zaczniesz pisać wniosekZanim zaczniesz pisać wniosek

• Dobór problemu badawczego
• Dobór literatury
• Tytuł projektu
• Wstęp – streszczenie projektu
• Cele
• Budżet projektu
• Plan pracy i metodyka badawcza
• Planowane wyniki i nieplanowane zagrożenia
• Znaczenie projektu

Piszemy wniosekPiszemy wniosek

• Recenzja źródłem wiedzy – poprawiamy wniosek

Po napisaniu wnioskuPo napisaniu wniosku



ZANIM ZACZNIESZ PISAĆ WNIOSEK



Zanim zaczniesz pisać wniosek
 Narodowe Centrum Nauki - Centrum jest agencją wykonawczą 

[państwowa osoba prawna tworzona na podstawie odrębnej ustawy w 
celu realizacji zadań państwa] w rozumieniu ustawy z dnia 27 
sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885, z 
późn. zm.1), powołaną do wspierania działalności naukowej w 
zakresie badań podstawowych.

 Przedsięwzięcie badawcze - przedsięwzięcia mające na celu 
wykonanie w ustalonym okresie badań podstawowych [oryginalne 
prace badawcze eksperymentalne lub teoretyczne podejmowane przede 
wszystkim w celu zdobywania nowej wiedzy o podstawach zjawisk i 
obserwowalnych faktów bez nastawienia na bezpośrednie zastosowanie 
komercyjne] o tematyce określonej przez wnioskodawcę, 
realizowane na podstawie umowy o realizację i finansowanie 
projektu.



Zanim zaczniesz pisać wniosek
 Środki na realizację projektów badawczych, staży 

naukowych oraz stypendiów dla osób, które są co 
najmniej magistrami.

 Oferta konkursów dopasowana jest do etapu rozwoju 
kariery naukowej.

 Pod uwagę nie jest brany wiek naukowca.
 Konieczne jest znalezienie odpowiedniego dla nas 

konkursu i złożenie do niego wniosku w odpowiednim 
terminie. 



Zanim zaczniesz pisać wniosek

PRELUDIUMPRELUDIUM ETIUDAETIUDA MINIATURAMINIATURA

SONATASONATA SONATINASONATINA SONATA BISSONATA BIS

OPUSOPUS HARMONIAHARMONIA MAESTROMAESTRO

UWERTURAUWERTURA TANGOTANGO



PRELUDIUMPRELUDIUM

• 12, 24 lub 36 miesięcyCzas trwania

• Nie może przekraczać:
• 60 tys. zł – projekt 12 miesięcy;
• 120 tys. zł – projekt 24 miesiące;
• 180 tys. zł – projekt 36 miesięcy

• Wynagrodzenie – 1,5 tys. zł miesięcznie

Wysokość 
finansowania

• W ramach konkursu możliwy jest zakup aparatury naukowo-
badawczej, której koszt całkowity nie przekracza 30% wysokości 
wnioskowanych środków na realizację projektu.

Aparatura

• Liczba osób zaangażowanych w realizację projektu nie może 
przekraczać trzech osób, wśród których może być tylko jeden 
pracownik naukowy posiadający stopień naukowy doktora 
habilitowanego lub tytuł naukowy, będący opiekunem naukowym lub 
promotorem.

• Beneficjentem środków finansowych przeznaczonych na realizację 
projektu nie może być opiekun naukowy lub promotor.

Zespół



Rozpoczęcie 
naboru 

wniosków

Zamknięcie 
naboru 

wniosków
Termin UKSW

PRELUDIUM
15 marca 15 czerwca 15 maja

15 września 15 grudnia 15 listopada

PRELUDIUMPRELUDIUM



CZEGO OCZEKUJE NARODOWE CENTRUM NAUKI



Czego oczekuje Narodowe Centrum Nauki
 Przemyślanych i dopracowanych pod względem 

merytorycznym projektów (rozwijających stan nauki).
 Projekty trwające 12, 24 lub 36 miesięcy (większość 

konkursów).
 Projekty przestrzegające wymogów formalnych 

konkursów.
 Projekty przygotowane w oparciu o szablony 

przygotowane przez NCN.



Czego oczekuje Narodowe Centrum Nauki

 Cel prowadzonych badań / hipoteza badawcza
 Zastosowana metoda badawcza / metodyka
 Wpływ spodziewanych rezultatów na rozwój nauki, 

cywilizacji, społeczeństwa

maks. 1 strona zdefiniowanego maszynopisu, język polski i język 
angielski, wersje językowe muszą być tożsame

STRESZCZENIE PROJEKTUSTRESZCZENIE PROJEKTU



Czego oczekuje Narodowe Centrum Nauki

 Cel projektu. 
 Opis jakie badania realizowane będą w projekcie.
 Powody podjęcia danej tematyki badawczej.

maks. 1 strona zdefiniowanego maszynopisu, język polski i język 
angielski, wersje językowe muszą być tożsame

POPULARNONAUKOWE STRESZCZENIE PROJEKTUPOPULARNONAUKOWE STRESZCZENIE PROJEKTU



Czego oczekuje Narodowe Centrum Nauki

 Cel naukowy projektu (problem jaki wnioskodawca podejmuje się rozwiązać, stawiane 
hipotezy badawcze);

 Znaczenie projektu (dotychczasowy stan wiedzy, uzasadnienie podjęcia problemu 
badawczego, uzasadnienie nowatorskiego charakteru badań, znaczenie wyników projektu 
dla rozwoju danej dziedziny i dyscypliny naukowej oraz rozwoju cywilizacyjnego);

 Koncepcja i plan badań (ogólny plan badań, szczegółowe cele badawcze, wyniki badań 
wstępnych);

 Metodyka badań (sposób realizacji badań, metody, techniki i narzędzia badawcze, metody 
analizy i opracowania wyników, urządzenia i aparatura wykorzystywane w badaniach);

 Literatura (spis literatury przedstawiający wszystkie pozycje uwzględnione przez autora 
w opisie projektu badawczego, zawierający pełne dane bibliograficzne)..

maks. 5 stron zdefiniowanego maszynopisu w języku polskim 

SKRÓCONY OPIS PROJEKTU BADAWCZEGOSKRÓCONY OPIS PROJEKTU BADAWCZEGO



Czego oczekuje Narodowe Centrum Nauki

 Cel naukowy projektu (problem jaki wnioskodawca podejmuje się rozwiązać, stawiane 
hipotezy badawcze);

 Znaczenie projektu (dotychczasowy stan wiedzy, uzasadnienie podjęcia problemu 
badawczego, uzasadnienie nowatorskiego charakteru badań, znaczenie wyników projektu 
dla rozwoju danej dziedziny i dyscypliny naukowej oraz rozwoju cywilizacyjnego);

 Koncepcja i plan badań (ogólny plan badań, szczegółowe cele badawcze, wyniki badań 
wstępnych);

 Metodyka badań (sposób realizacji badań, metody, techniki i narzędzia badawcze, metody 
analizy i opracowania wyników, urządzenia i aparatura wykorzystywane w badaniach);

 Literatura (spis literatury przedstawiający wszystkie pozycje uwzględnione przez autora 
w opisie projektu badawczego, zawierający pełne dane bibliograficzne)..   

maks. 15 stron zdefiniowanego maszynopisu w języku angielskim

SZCZEGÓŁOWY OPIS PROJEKTU BADAWCZEGOSZCZEGÓŁOWY OPIS PROJEKTU BADAWCZEGO



Czego oczekuje Narodowe Centrum Nauki

 Wypunktowany opis planowanych zadań badawczych 
charakteryzujących kolejne etapy realizacji projektu

W języku polskim i języku angielskim - wersje językowe muszą 
być tożsame

PLAN BADAŃPLAN BADAŃ



Czego oczekuje Narodowe Centrum Nauki

 3 – 10 najważniejszych prac opublikowanych w okresie 
ostatnich 10 lat przed zgłoszeniem wniosku;

 Aktualnie realizowane oraz zakończonych w okresie 5 lat 
przed zgłoszeniem wniosku (konkursy ogólnopolskie lub 
międzynarodowe);

 Doświadczenia naukowe zdobyte w Polsce i za granicą;
 Najważniejsze międzynarodowe i polskie wyróżnienia 

wynikające z prowadzenia badań naukowych;
 Wszelka naukowa aktywność. 

DOROBEK NAUKOWY KIEROWNIKA PROJEKTUDOROBEK NAUKOWY KIEROWNIKA PROJEKTU



ZANIM ZACZNIESZ PISAĆ WNIOSEK



??

Co chcesz 
zrobić?

Jak chcesz to 
zrobić?

Czy jesteś w 
stanie to zrobić?

Czy warto to 
zrobić?



Co chcesz zrobić?Co chcesz zrobić?



Co chcesz zrobić?Co chcesz zrobić?



PRZEGLĄD LITERATURY PRZEDMIOTU



Przegląd literatury przedmiotu

• nowatorstwo zgłaszanych badań;
• nowatorstwo na poziomie nauki światowej;
• nowatorstwo na poziomie nauki polskiej

Podjęcie tego tematu jest pierwszym 
w literaturze polskiej tak 

kompleksowym ujęciem zagadnienia.

Projekt jest częściowo nowatorski, 
gdyż zespół podejmuje zagadnienie 
już opracowane monograficznie w 

literaturze obcej, zamierza naświetlić 
je za pomocą nowych źródeł 

i zweryfikować dotychczasowe tezy.

Autorka z pewnością przedstawia w 
swoim wniosku oryginalny projekt 

dotyczący problematyki mało 
rozpoznanej (szczególnie w polskiej 

literaturze przedmiotu).

Zaplanowano badanie ważnego i 
słabo poznanego problemu (…). 
Takie badania są rzadkością a w 
Polsce w ogóle nie występują.



Przegląd literatury przedmiotu

• powielanie przeprowadzonych już badań;
• marginalny znaczenie badań

Projekt powiela metody stosowane we 
wcześniejszych badaniach (…). Nie 

jest nowatorski ani gdy chodzi o 
metody ani o teorię.

Wniosek jest wtórny, to znaczy stara 
się powtórzyć badanie, które już 

zostało przeprowadzone.

(Projekt – przyp. TJ) Dotyczy tematu 
słabo dotąd opracowanego, jednak o 
ograniczonym znaczeniu dla rozwoju 

dyscypliny.



Przegląd literatury przedmiotu

http://bbn.uksw.edu.pl/node/191



Przegląd literatury przedmiotu



Przegląd literatury przedmiotu

www.scholar.google.pl



Przegląd literatury przedmiotu

www.researchgate.net



Przegląd literatury przedmiotu

www.academia.edu



Przegląd literatury przedmiotu

fot. Glen Noble / unsplash.com CC0 1.0



DOKUMENTACJA KONKURSOWA



Dokumentacja konkursowa

 Mapa prowadząca do skarbu.
 Instrukcja wypełnienia formularzy.
 Lista oczekiwań instytucji finansującej.
 Pozwala uniknąć błędów formalnych.
 Pomaga w zbudowaniu struktury wniosku.
 Ułatwia napisanie wniosku.



Dokumentacja konkursowa



NA KOLEJNE ZAJĘCIA



Na kolejne zajęcia



Na kolejne zajęcia

PROSZĘ NAPISAĆ
 Co chcesz zrobić? (Cel)
 Jak chcesz to zrobić? 

(Metoda)
 Po co chcesz to zrobić? 

(Rozwój nauki)
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