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Szanowni Państwo,
serdecznie zapraszamy do lektury styczniowego newslettera Biura Obsługi Badań Naukowych Politechniki
Opolskiej. W tym wydaniu znajdą Państwo m.in. informacje o konkursach na finansowanie badań
naukowych, o trwających naborach na stypendia badawcze czy obowiązujące akty prawne .
Zapraszamy do lektury!
Zachęcamy również do korzystania z naszej strony internetowej – www.bobn.po.opole.pl
W tym wydaniu:
Konkursy NCN
Konkursy NAWA
Akty prawne
Statystyki

Konkursy NCN


Informujemy, że Narodowe Centrum Nauki (NCN) ogłosiło konkurs Weave-UNISONO na
międzynarodowe projekty badawcze o wyróżniającym się poziomie naukowym, dla których wnioski
wspólne będą składane i oceniane w zagranicznych instytucjach partnerskich jako agencjach wiodących.
Zespół badawczy z Polski, planujący współpracę naukową z co najmniej jednym z krajów: Austrią,
Czechami, Słowenią, Szwajcarią, Niemcami w ramach programu Weave ma dwie możliwości złożenia
wniosku krajowego do NCN:


w aktualnym konkursie Weave-UNISONO – w przypadku wniosków krajowych. (składanych do
NCN), dla których wnioski wspólne będą składane i oceniane w jednej z zagranicznych instytucji
partnerskich jako agencji wiodącej. NCN nie pełni wtedy roli agencji wiodącej;



w konkursie OPUS, ogłaszanym cyklicznie we wrześniu (najbliższy konkurs: OPUS 22, ogłaszany we
wrześniu 2021 roku) – w przypadku wniosków krajowych o finansowanie projektów badawczych
realizowanych w ramach współpracy LAP ocenianych w NCN jako agencji wiodącej.

Więcej informacji na stronie internetowej biura



Narodowe Centrum Nauki (NCN) we współpracy z siecią CHIST-ERA ogłasza konkurs na
międzynarodowe projekty badawcze z następujących obszarów tematycznych: Advanced BrainComputer Interfaces for Novel Interactions oraz Towards Sustainable ICT.
O finansowanie mogą się starać konsorcja międzynarodowe złożone z co najmniej 3 zespołów
badawczych pochodzących z co najmniej 3 krajów biorących udział w konkursie.
Termin składania wniosków: 1 marca 2021 r.
Więcej informacji na stronie internetowej biura
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Narodowe Centrum Nauki (NCN) wspólnie z siecią JPND (EU Joint Programme – Neurodegenerative
Disease Research) ogłasza konkurs na międzynarodowe projekty badawcze dotyczące wczesnych objawów
chorób neurodegeneracyjnych, którego temat brzmi: Linking pre-diagnosis disturbances of physiological
systems to Neurodegenerative Diseases.
O finansowanie w konkursie mogą się starać konsorcja międzynarodowe złożone z co najmniej trzech
zespołów badawczych pochodzących z co najmniej trzech różnych krajów biorących udział w konkursie.
Konsorcja nie mogą być jednak złożone z więcej niż siedmiu zespołów badawczych.
Harmonogram konkursu:






Termin składania wniosków wspólnych skróconych (pre-proposal): 2 marca 2021 r., 15:00 CET
Zaproszenie do składania wniosków wspólnych pełnych (full proposals): maj 2021 r.
Termin składania wniosków wspólnych pełnych (full proposals): 29 czerwca 2021 r., 15:00 CET
Termin składania wniosków krajowych w systemie ZSUN/OSF: 6 lipca 2021r.
Wyniki konkursu: październik 2021 r.

Więcej informacji na stronie internetowej biura



Narodowe Centrum Nauki ogłosiło drugą edycję konkursu SHENG na polsko-chińskie projekty
badawcze oraz piątą edycję konkursu SONATINA na projekty badawcze dla naukowców
rozpoczynających karierę badawczą. Łączny budżet konkursów wynosi 45 mln zł.
Wnioski zostaną poddane ocenie formalnej i merytorycznej, której dokonają Zespoły Ekspertów
składające się z wybitnych, polskich i zagranicznych naukowców. Na finalny werdykt specjalistów
wpływ będzie miał m. in. poziom naukowy i nowatorski charakter zgłoszonych projektów.
Termin składania wniosków w obu konkursach upływa 15 marca 2021 r. o godz. 16:00.
Więcej informacji na stronie internetowej biura



Narodowe Centrum Badań i Rozwoju wraz z Narodowym Centrum Nauki zapraszają naukowców i
przedsiębiorców do składania wniosków w piątym konkursie Wspólnego Przedsięwzięcia TANGO.
Środki przewidziane na wsparcie rozwoju technologii opartych na wynikach badań podstawowych
wynoszą tym razem 30 mln zł.
Nabór i ocena wniosków prowadzone są w trybie ciągłym w dniach od 1 lutego 2021 r. do 30 czerwca
2021 r. (do godz. 16:00) z podziałem na rundy:
 runda I: od 1 lutego 2021 roku do 30 kwietnia 2021 roku,
 runda II: od 1 maja 2021 roku do 30 czerwca 2021 roku (do godz. 16:00).
Więcej informacji na stronie internetowej biura
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Konkursy NAWA
Narodowa Agencja Wymiany Akademickiej (NAWA) ogłasza otwarcie naboru wniosków w programie
umożliwiającym realizowanie zagranicznych staży doktorskich - NAWA PRELUDIUM BIS 1.
Staże zagraniczne umożliwią doktorantom zdobycie doświadczenia naukowego w europejskich
i pozaeuropejskich ośrodkach akademickich lub badawczych oraz nawiązanie międzynarodowej
współpracy naukowej. Będą to działania synergiczne wobec projektów PRELUDIUM BIS 1
Narodowego Centrum Nauki (NCN).
Wyjazdy w ramach programu NAWA PRELUDIUM BIS 1 mogą trwać od 3 do 6 miesięcy. Wniosek
o finansowanie stażu zagranicznego może złożyć doktorant realizujący projekt badawczy, który
otrzymał finansowanie w konkursie PRELUDIUM BIS 1.
Nabór wniosków w programie będzie prowadzony w sposób ciągły w terminie od 4 stycznia 2021 do 10
grudnia 2024 do godz. 15:00.
Więcej informacji na stronie internetowej NAWA

Akty prawne


Regulamin w sprawie nadawania stopnia doktora w Politechnice Opolskiej
Informujemy, że na posiedzeniu Senatu Politechniki Opolskiej nr 49 z dnia 16.12.2020 r. podjęta została
uchwała zmieniająca Regulamin w sprawie nadawania stopnia doktora w Politechnice Opolskiej.
Z wersją ujednoliconą regulaminu można zapoznać się na stronie intranetowej biura, zakładka Awanse
naukowe -> Regulaminy - link bezpośredni



Oświadczenie upoważniające Uczelnię do wykazania osiągnięcia pracownika lub doktoranta
W dniu 17 listopada 2020 r. ukazało się zarządzenie Rektora Politechniki Opolskiej w sprawie składania
przez pracowników i doktorantów szkoły doktorskiej oświadczenia upoważniającego Politechnikę
Opolską do wykazania osiągnięć pracownika oraz doktoranta w procesie ewaluacji jakości działalności
naukowej.
Zarządzenie dostępne w intranecie uczelni

bobn@po.edu.pl

www.bobn.po.opole.pl

Newsletter
Biura Obsługi Badań Naukowych

Statystyki i informacje
Poniżej przedstawiamy statystyki złożonych w roku 2020 przez pracowników Politechniki Opolskiej
wniosków w konkursach na projekty badawcze: NCN, NCBR, NAWA, MNISW, MSCA, Polskoniemiecka Fundacja na rzecz nauki oraz stypendia MNISW i FNP:
Wnioski rok 2020 razem:
w tym dotychczas przyznane

117
11

Informujemy iż z dniem 1 stycznia 2021 roku, rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 22 grudnia
2020 r., utworzone zostało Ministerstwo Edukacji i Nauki, w drodze przekształcenia Ministerstwa
Edukacji Narodowej oraz Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Ministerstwem kieruje
dr hab. Przemysław Czarnek.
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