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CO I GDZIE PUBLIKOWA Ć?   SKĄD BRAĆ PIENIĄDZE NA BADANIA 
NAUKOWE? - PRZEWODNIK  

 

Słowo wstępne Dziekana 

 

Koleżanki i Koledzy, 

 

Istotą nauczania akademickiego jest to, że nauczyciel sam czynnie rozwija dyscyplinę, której 
naucza. Zatem do naszych obowiązków zależy zarówno prowadzenie dydaktyki, jak i 
prowadzenie badań naukowych i studiów, których efektem są publikacje naukowe.  

Istotą nauki jest dążenie do prawdy. Poznajemy ją właśnie przez badania naukowe i studia.  

Naukowa uczciwość, wierność prawdzie i jest zatem obowiązkiem każdego naukowca.  

Uprawianie nauki w ramach Uczelni nakłada dodatkowe rygory. Uczelnia wyższa zwana jest 
od czasów średniowiecznych uniwersytetem. Nazwa ta pochodzi od łacińskiego słowa 
„universitas”, co oznacza m.in. społeczność, albo wspólnotę. Zatem uprawiając naukę 
działamy we wspólnocie uczonych. Nauczając, rozciągamy te wspólnotę na studentów. 

Działając we wspólnocie, która tu realizuje się jako środowisko naukowe, musimy 
przestrzegać pewnych reguł. Musimy z sobą współpracować dzielić się wiedzą, pomagać 
sobie wzajemnie.  

Ta współpraca wymaga przestrzegania pewnych zasad, wśród których na plan pierwszy 
wysuwa się wzajemna życzliwość, szacunek, tolerancja dla odmiennych poglądów, 
umiejętność prowadzenia dialogu.  

Wspólnota naukowa, złożona z profesorów, adiunktów, asystentów i studentów, zbudowana 
jest hierarchicznie. Ale z miejscem w hierarchii związane są obowiązki i odpowiedzialność. 
Im wyższe  miejsce zajmuje się w tej hierarchii, ty większe są obowiązki i tym większa 
odpowiedzialność. Tak przynajmniej być powinno.  

Relacja mistrz - uczeń, wypracowana w nauce przez stulecia, choć zmieniała się jej forma, nie 
zatraciła swojej istoty.  

Ambicją mistrzów powinno być, aby ich uczniowie w poznawaniu prawdy zaszli dalej, niż 
oni sami.  

Uczniowie powinni pamiętać, że  w swej drodze naukowej nie zaczynają od zera – zaczynają 
od poziomu, na który doszli ich mistrzowie.  

Sięganie dalej i wyżej powinno być ambicją wszystkich uczonych.  
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Profesorowie są odpowiedzialni za rozwój swoich adiunktów i asystentów. Ci ostatni 
rozliczyć się muszą z tego, jak skorzystali z wiedzy i doświadczenia swoich mistrzów.  

Nauka jest jedna. Jej dorobek jest dorobkiem całej ludzkości. Uprawiając naukę w dowolnym 
zakątku ziemi uprawia się jedną i tę samą naukę.  

Każde nowe odkrycie, każde nowe ustalenie jest częścią tej nauki, obojętnie gdzie zostało 
dokonane. W Ameryce, w Polsce, w Rosji czy w Chinach, czy gdziekolwiek indziej.  

Dlatego własne dokonania naukowe należy odnosić do całej nauki i  na jej tle je oceniać.  

Dziś, w dobie Internetu, w dobie swobodnego przepływu informacji jest to łatwiejsze.  Ale 
tym samym uprawianie nauki jest bardziej odpowiedzialne. Ocena naukowych dokonań 
dokonywać się musi na tle dokonań całej nauki. Dlatego swe osiągnięcia publikować można, 
a nawet trzeba nie tylko w miejscowych periodykach, ale także w czasopismach 
zagranicznych, w tym międzynarodowych. Dlatego też jest sens publikować  nie tylko w 
języku ojczystym, ale także w językach obcych. Aby to ułatwić, jedną z części tego 
„Przewodnika” jest wykaz czasopism zagranicznych, w których również można publikować 
prace.  

Próba opublikowania pracy w zagranicznym, czy międzynarodowym  periodyku jest też 
swoistym sprawdzianem, czy praca prezentuje poziom międzynarodowy, czy tylko lokalny, 
krajowy. Czy jest w stanie  zainteresować międzynarodową społeczność naukową, czy nie.  

Badania naukowe kosztują. Na całym świecie obecnie badania  naukowe są finansowane z 
różnych grantów.  

Również w Polsce badania naukowe są finansowane głównie poprzez system grantów. Jest to 
coś w naszej rzeczywistości względnie nowego.  

W krajach bogatych, większość badań finansowana jest przez gospodarkę, rozmaite fundacje, 
wreszcie przez rząd. W Polsce gospodarka jest relatywnie, np. w porównaniu z gospodarką 
amerykańską czy niemiecką, biedna. Jej zapotrzebowanie na naukowe rozwiązania 
rozmaitych problemów jest niewielkie. Mamy też, w stosunku do rozwiniętych krajów, 
niewiele bogatych fundacji, mogących finansować badania naukowe z dziedzin bezpośrednio 
dla gospodarki nieprzydatnych. W tej sytuacji najpoważniejszym fundatorem grantów na 
badania naukowe pozostaje państwo i jego budżet.  

Początkowo granty z budżetu państwa dzielił Komitet Badań Naukowych.  

Od kilku lat funkcjonują dwie główne instytucje rozdzielające budżetowe pieniądze na 
badania naukowe: Narodowe Centrum Nauki i Narodowe Centrum Badań i Rozwoju.  

To pierwsze, finansuje wyłącznie badania podstawowe, to drugie – badania stosowane (to 
terminy ustawowe).  

Badania naukowe w zakresie nauk społecznych (w tym szeroko pojętych nauk prawnych) są 
częściej badaniami podstawowymi, ale wcale często są to również badania stosowane. Tak 
np. prace badające praktykę wymiaru sprawiedliwości czy organów ścigania, albo organów 
administracji,  jeśli ich celem jest ulepszenie tej praktyki – są badaniami stosowanymi.  
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Niestety, funkcjonujący od kilku lat system finansowania badań naukowych jest wciąż mało 
znany i znaczny procent pracowników nauki nie zna go. Skutkuje to tym, że większość 
pracowników naukowych w ogóle nie staje do konkursów na granty. Równocześnie 
powszechne jest narzekanie, że naukowcy mało zarabiają, że nie ma pieniędzy na badania.  

Zachęcamy wszystkich młodszych Kolegów i Koleżanki do składania aplikacji i stawania do 
konkursów, zarówno ogłaszanych przez Narodowe Centrum Nauki, jak i Narodowe Centrum 
Badań i Rozwoju, a także do uczelnianych konkursów na finansowanie badań z dotacji na 
badania statutowe.  

Pracownik naukowy obowiązany jest publikować swe prace. Jest to potrzebne tak każdemu 
pracownikowi naukowemu, jak i Uczelni. Tak jak każdy naukowiec rozliczany jest z dorobku 
naukowego (co jest szczególnie istotne przy otwieraniu przewodu doktorskiego, przy 
habilitacji, czy przy ubieganiu się o tytuł profesora), tak też Uczelnia rozliczana jest w skali 
kraju z dorobku naukowego swoich pracowników. 

Ta ocena jest istotna przy tzw. „kategoryzacji uczelni”, od której zależy m.in. wielkość dotacji   
przyznanej uczelni na badania statutowe. Od tego zależy też prestiż uczelni w środowisku, co 
przekłada się z kolei na zainteresowanie studiowaniem w niej.  Dlatego też nie tylko trzeba 
publikować, ale trzeba też publikować w dobrych wysoko punktowanych czasopismach (listę 
takich czasopism, krajowych i zagranicznych), stanowi część III niniejszego przewodnika.  

Koleżanki i Koledzy,  

aby ułatwić Wam ubieganie się o grant finansujący Wasze badania naukowe,  opłacenie 
opracowania wyników badań empirycznych, na pokrycie kosztów tłumaczeń i publikacji, a 
także pozwalający Wam na organizowanie konferencji, albo na udział w konferencjach 
krajowych i zagranicznych. Umożliwiający  studyjne i naukowe wyjazdy do różnych 
ośrodków krajowych i zagranicznych, a także pozwalający niekiedy na uzyskanie godziwego 
wynagrodzenia za pracę naukową, ustanowiłem swojego pełnomocnika w osobie dr Marcina 
Pieniążka. Będzie on Wam służył radą i pomocą w ubieganiu się o granty.  

Temu celowi służy też wydanie tego „Przewodnika”. Dodatkowo „Przewodnik” ten ułatwi 
Wam znalezienie właściwego czasopisma, w którym warto publikować prace naukowe.  

Starajcie się publikować u najlepszych! 

Gorąco zachęcam też do składania aplikacji na konkursy w NCN i NCBiR, a także na 
finansowanie badań statutowych w ramach uczelni.  

Oczywiście nie każdy stający do konkursu dostanie grant. Na pewno jednak nie dostanie go 
ktoś, kto do konkursu nie stanie. 

 

Zachęcam i życzę powodzenia! 

     Prof. zw. dr hab. Jan Widacki 

Dziekan Wydziału Prawa, Administracji 

i Stosunków Międzynarodowych 
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Od Redaktora 

 

Szanowni Państwo, 

 

Chciałbym przekazać Państwu wybór najważniejszych informacji, dotyczących finansowania 
badań naukowych oraz czasopism, w których możecie Państwo publikować swoje prace. 
Wybór ten, przygotowany przede wszystkim z myślą o młodych pracownikach nauki 
Wydziału Prawa, Administracji i Stosunków Międzynarodowych, stanowić ma rodzaj 
przewodnika, ułatwiającego orientację  w powyższej problematyce. 

Zebrane informacje są  podzielone na trzy części.  

Część pierwsza obejmuje wyciąg z aktów normatywnych, stanowiących podstawę prawną  
dla finansowania badań naukowych w Krakowskiej Akademii im. Andrzeja Frycza 
Modrzewskiego. Wyciąg zawiera m.in. informacje, dotyczące źródeł finansowania badań, 
oraz trybu ubiegania się o środki na badania naukowe w Krakowskiej Akademii. W 
zestawieniu nie mogło też zabraknąć informacji na temat czasopism punktowanych, 
monografii naukowych, czy też związku rozwoju naukowego kadry z zagadnieniem 
kategoryzacji jednostki naukowej.  

Część druga obejmuje informacje na temat wybranych konkursów, organizowanych 
przez Narodowe Centrum Nauki, Narodowe Centrum Badań i Rozwoju, Fundację na Rzecz 
Nauki Polskiej, oraz Fundację Fulbrighta, które umożliwiają zainteresowanym Osobom 
pozyskiwanie pozauczelnianych środków na realizację badań naukowych. 

Cześć trzecią stanowi wyciąg z list czasopism punktowanych, o których mowa w 
komunikacie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego  w sprawie kryteriów i trybu oceny 
czasopism naukowych. Wyciąg ten obejmuje czasopisma wyselekcjonowane tematycznie dla 
stosunków międzynarodowych i politologii. 
 
Do przekazywanej Państwu informacji dołączona jest płyta CD, zawierająca materiały, 
odpowiadające trzem ww. częściom, w szczególności ustawę Prawo o szkolnictwie wyższym 
oraz akty normatywne, uwzględnione w części pierwszej zestawienia. 

Serdecznie zachęcam Państwa do zapoznania się niniejszym przewodnikiem. Równocześnie 
życzę Wszystkim Państwu owocnej pracy naukowej. 

 

 

 

        

             

 dr Marcin Pieniążek 

  Pełnomocnik Dziekana ds. Badań Naukowych 
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Część pierwsza 

Wyciąg z aktów normatywnych dotyczących finansowania nauki 

 

I. USTAWA z dnia 30 kwietnia 2010 r. o zasadach finansowania 
nauki 

 
Rozdział 1 Przepisy ogólne 
 
Art. 2. Użyte w ustawie określenia oznaczają: 
1) finansowanie — finansowanie w całości lub w części realizacji zadań określonych w 
ustawie; 
2) nauka i badania naukowe — także działalność naukową w zakresie twórczości 
artystycznej i sztuki; 
3) badania naukowe - 
a) badania podstawowe — oryginalne prace badawcze eksperymentalne lub teoretyczne 
podejmowane przede wszystkim w celu zdobywania nowej wiedzy o podstawach zjawisk i 
obserwowalnych faktów bez nastawienia na bezpośrednie praktyczne zastosowanie lub 
użytkowanie, 
b) badania stosowane — prace badawcze podejmowane w celu zdobycia nowej wiedzy, 
zorientowane przede wszystkim na zastosowanie w praktyce, 
c) badania przemysłowe — badania mające na celu zdobycie nowej wiedzy oraz 
umiejętności w celu opracowywania nowych produktów, procesów i usług lub wprowadzania 
znaczących ulepszeń do istniejących produktów, procesów i usług; badania te obejmują 
tworzenie elementów składowych systemów złożonych, szczególnie do oceny przydatności 
technologii rodzajowych, z wyjątkiem prototypów objętych zakresem prac rozwojowych; 
4) prace rozwojowe — nabywanie, łączenie, kształtowanie i wykorzystywanie dostępnej 
aktualnie wiedzy i umiejętności z dziedziny nauki, technologii i działalności gospodarczej 
oraz innej wiedzy i umiejętności do planowania produkcji oraz tworzenia i projektowania 
nowych, zmienionych lub ulepszonych produktów, procesów i usług, w szczególności: 
a) tworzenie projektów, rysunków, planów oraz innej dokumentacji do tworzenia nowych 
produktów, procesów i usług, pod warunkiem że nie są one przeznaczone do celów 
komercyjnych, 
b) opracowywanie prototypów o potencjalnym wykorzystaniu komercyjnym oraz 
projektów 
pilotażowych, w przypadkach gdy prototyp stanowi końcowy produkt komercyjny, a jego 
produkcja wyłącznie do celów demonstracyjnych i walidacyjnych jest zbyt kosztowna; w 
przypadku gdy projekty pilotażowe lub demonstracyjne mają być następnie wykorzystywane 
do celów komercyjnych, wszelkie przychody uzyskane z tego tytułu należy odjąć od kwoty 
kosztów kwalifikowanych pomocy publicznej, 
c) działalność związana z produkcją eksperymentalną oraz testowaniem produktów, 
procesów 
i usług, pod warunkiem że nie są one wykorzystywane komercyjnie, prace rozwojowe nie 
obejmują rutynowych i okresowych zmian wprowadzanych do produktów, linii 
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produkcyjnych, procesów wytwórczych, istniejących usług oraz innych operacji w toku, 
nawet jeżeli takie zmiany mają charakter ulepszeń; 
5) badania naukowe lub prace rozwojowe na rzecz obronności i bezpieczeństwa państwa 
— systematyczne prace uwzględniające specyfikę dziedziny obronności i bezpieczeństwa 
państwa oraz konieczność zapewnienia ochrony informacji niejawnych, prowadzące do 
pozyskania nowych technologii, nowych wzorów uzbrojenia i sprzętu niezbędnych 
do realizacji polityki obronnej i bezpieczeństwa państwa, przygotowań obronnych w sferze 
militarnej i pozamilitarnej oraz potrzeb Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej; 
6) działalność badawczo-rozwojowa — działalność twórczą obejmującą badania naukowe 
lub prace rozwojowe, podejmowaną w sposób systematyczny w celu zwiększenia zasobów 
wiedzy oraz wykorzystania zasobów wiedzy do tworzenia nowych zastosowań; 
7) działalność statutowa — realizację określonych w statucie jednostki naukowej zadań 
związanych z prowadzonymi przez nią w sposób ciągły badaniami naukowymi lub 
pracami rozwojowymi; 
8) działalność upowszechniająca naukę — realizację zadań wspierających rozwój polskiej 
nauki przez upowszechnianie, promocję i popularyzację nauki, nieobejmujących prowadzenia 
badań naukowych lub prac rozwojowych; 
9) jednostki naukowe — prowadzące w sposób ciągły badania naukowe lub prace 
rozwojowe: 
a) podstawowe jednostki organizacyjne uczelni w rozumieniu statutów tych uczelni, 
b) jednostki naukowe Polskiej Akademii Nauk w rozumieniu ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 
r. o Polskiej Akademii Nauk (Dz. U. Nr 96, poz. 619) (..)   
18) specjalne urządzenie badawcze — unikatowe urządzenie lub miejsce pracy badawczej o 
ogólnokrajowym lub regionalnym znaczeniu, którego koszty utrzymania stanowią znaczną 
część kosztów utrzymania potencjału badawczego jednostki naukowej; 
19) młody naukowiec — osobę prowadzącą działalność naukową, która nie ukończyła 
35. roku życia (..) 
 

Art. 3. Finansowanie nauki obejmuje finansowanie działań na rzecz realizacji polityki 
naukowej, naukowo- technicznej i innowacyjnej państwa, w szczególności badań naukowych, 
prac rozwojowych oraz realizacji innych zadań szczególnie ważnych dla postępu 
cywilizacyjnego, rozwoju gospodarczego i kulturalnego państwa. 
 
Art. 4. 1. Rada Ministrów ustanawia Krajowy Program Badań w drodze uchwały. 
2. Projekt Krajowego Programu Badań opracowuje Minister po zasięgnięciu opinii Polskiej 
Akademii Nauk, Konferencji Rektorów Akademickich Szkół Polskich, Rady Głównej 
Szkolnictwa Wyższego, Rady Głównej Instytutów Badawczych i organizacji samorządu 
Gospodarczego. 

3.W Krajowym Programie Badań określa się strategiczne  dla państwa kierunki badań 
naukowych i prac rozwojowych.  

4. Strategicznym kierunkiem badań naukowych i prac rozwojowych jest przedsięwzięcie 
o szerokiej problematyce, określające cele i założenia długoterminowej polityki 
naukowej, naukowo-technicznej i innowacyjnej państwa. 

Art. 5. Środki finansowe na naukę przeznacza się na: 
1) strategiczne programy badań naukowych i prac rozwojowych oraz inne zadania 
finansowane przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju, zwane dalej „Centrum 
Rozwoju”; 
2) badania naukowe lub prace rozwojowe na rzecz obronności i bezpieczeństwa państwa 
prowadzone w ramach strategicznych programów badań naukowych i prac rozwojowych oraz 
innych zadań, o których mowa w pkt. 1; 
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3) badania podstawowe i inne zadania finansowane przez Narodowe Centrum Nauki, 
zwane dalej „Centrum Nauki”; 
4) działalność statutową jednostek naukowych; 
5) działalność jednostek naukowych uczelni, jednostek naukowych Polskiej Akademii 
Nauk, instytutów badawczych i międzynarodowych instytutów naukowych polegającą na 
prowadzeniu badań naukowych lub prac rozwojowych oraz zadań z nimi związanych, 
służących rozwojowi młodych naukowców oraz uczestników studiów doktoranckich, 
finansowanych w wewnętrznym trybie konkursowym; 
6) inwestycje w zakresie dużej infrastruktury badawczej oraz inwestycje budowlane służące 
badaniom naukowym lub pracom rozwojowym; 
7) współpracę naukową z zagranicą; 
8) zadania współfinansowane ze środków funduszy strukturalnych Unii Europejskiej albo z 
niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie 
Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA); 
9) działalność upowszechniającą naukę (..) 
 
Art. 9. Minister przyznaje środki finansowe na naukę: 
1) jednostkom naukowym — na realizację zadań, o których mowa w art. 5 pkt 4—8 i 10; 
2) uczelniom — na działalność, o której mowa w art. 18 ust. 1 pkt 4, oraz na rozbudowę i 
utrzymanie infrastruktury informatycznej nauki, o których mowa w art. 18 ust. 1 pkt 2 i art. 
20 ust. 1 pkt 2 (..) 
 
Art. 10. Z wnioskami o przyznanie środków finansowych na realizację zadań 
określonych w art. 5 pkt 1—3 do Centrum Nauki i Centrum Rozwoju mogą 
występować: 
1) jednostki naukowe; 
2) konsorcja naukowe; 
3) sieci naukowe i jednostki organizacyjne uczelni niebędące podstawowymi jednostkami 
organizacyjnymi; 
4) centra naukowo-przemysłowe; 
5) centra naukowe Polskiej Akademii Nauk; 
6) biblioteki naukowe; 
7) przedsiębiorcy mający status centrum badawczo-rozwojowego w rozumieniu ustawy z dnia 
30 maja 2008 r. o niektórych formach wspierania działalności innowacyjnej; 
8) jednostki organizacyjne posiadające osobowość prawną i siedzibę na terytorium 
Rzeczypospolitej Polskiej; 
9) osoby fizyczne; 
10) przedsiębiorcy prowadzący badania naukowe w innej formie organizacyjnej niż formy 
określone w pkt 1—8 (..) 
 
Rozdział 2 Zasady finansowania nauki 
 

Art. 18. 1. Finansowanie działalności statutowej obejmuje: 
1) utrzymanie potencjału badawczego jednostki naukowej, w tym: 
a) działania niezbędne do rozwoju specjalności naukowych lub kierunków badawczych 
oraz rozwoju kadry naukowej, w tym badania naukowe lub prace rozwojowe ujęte w 
planie finansowym jednostek naukowych, 
b) utrzymanie infrastruktury badawczej, w tym bibliotek i archiwów, 
c) koszty związane z zatrudnieniem niezbędnej kadry naukowej i inżynieryjno-technicznej, z 
zastrzeżeniem ust. 3, 
d) zakup lub wytworzenie aparatury naukowo-badawczej związanej z realizacją zadań, o 
których mowa w lit. a, niestanowiącej dużej infrastruktury badawczej, 
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e) współpracę naukową krajową i zagraniczną niezbędną do realizacji zadań, o których mowa 
w lit. a, 
f) działalność jednostki naukowej w zakresie upowszechniania nauki, dotycząca zadań 
określonych w art. 25 ust. 1, 
g) koszty restrukturyzacji jednostek naukowych w zakresie zadań określonych w lit. a, c—e; 
2) utrzymanie specjalnego urządzenia badawczego w jednostce naukowej, a w zakresie 
infrastruktury informatycznej nauki — również w uczelni; 
3) działalność jednostek naukowych uczelni, jednostek naukowych Polskiej Akademii 
Nauk, instytutów badawczych i międzynarodowych instytutów naukowych polegającą na 
prowadzeniu badań naukowych lub prac rozwojowych oraz zadań z nimi związanych, 
służących rozwojowi młodych naukowców oraz uczestników studiów doktoranckich, 
finansowanych w wewnętrznym trybie konkursowym; 
4) działalność jednostek naukowych, uczelni lub innych uprawnionych podmiotów związaną 
z utrzymaniem i poszerzeniem naukowych baz danych, w tym funkcjonowaniem i 
utrzymaniem Wirtualnej Biblioteki Nauki — systemu udostępniania w formie elektronicznej 
naukowych baz danych oraz publikacji naukowych (..)  
 
Art. 19. 1. Środki finansowe na naukę przeznaczone na finansowanie działalności 
statutowej, określonej w art. 18 ust. 1 pkt 1 lit. a—f oraz pkt 2, są przekazywane w formie 
dotacji podmiotowej, a środki finansowe na działalność statutową określoną w art. 18 ust. 1 
pkt 1 lit. g oraz pkt 3 i 4 są przekazywane w formie dotacji celowej. 
2. Środki finansowe przyznawane na realizację zadań, o których mowa w art. 18 ust. 1 
pkt 3, mogą być przeznaczane na stypendia dla uczestników studiów doktoranckich 
uczestniczących w realizacji badań naukowych lub prac rozwojowych (..) 
 
Art. 23. 1. Finansowanie współpracy naukowej z zagranicą obejmuje: 
1) projekty realizowane we współpracy z partnerem zagranicznym, obejmujące badania 
naukowe, prace rozwojowe lub działalność upowszechniającą naukę, realizowane w ramach 
międzynarodowych programów, inicjatyw lub przedsięwzięć badawczych, współfinansowane 
z zagranicznych środków finansowych niepodlegających zwrotowi; 
2) działania wspomagające uczestnictwo jednostek naukowych i innych podmiotów w 
programach, inicjatywach lub przedsięwzięciach badawczych, o których mowa w pkt 1; 
3) opłacanie składek na rzecz instytucji lub organizacji międzynarodowych, wynikających z 
zawartych umów międzynarodowych, z wyłączeniem składek od osób fizycznych; 
4) wniesienie wkładu krajowego na rzecz wspólnego międzynarodowego programu lub 
przedsięwzięcia, w ramach którego są finansowane badania naukowe lub prace rozwojowe. 
 
 

II.  ROZPORZĄDZENIE MINISTRA NAUKI I SZKOLNICTWA 
WYŻSZEGO z dnia 5 listopada 2010 r. w sprawie kryteriów i 
trybu przyznawania oraz rozliczania środków finansowych na 
naukę na finansowanie działalności statutowej. 

 
Na podstawie art. 19 ust. 7 ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o zasadach finansowania nauki 
(Dz. U. Nr 96, poz. 615) zarządza się, co następuje: 
 
Rozdział 1 
Przepisy ogólne 
§ 1. Rozporządzenie określa kryteria i tryb przyznawania oraz rozliczania środków 
finansowych na naukę, przeznaczanych na cele określone w art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 
30 kwietnia 2010 r. o zasadach finansowania nauki, zwanej dalej „ustawą”. 
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§ 2. 1. Minister właściwy do spraw nauki, zwany dalej „Ministrem”, przyznaje środki 
finansowe na działalność statutową na podstawie wniosku, którego wzór został określony w 
załączniku nr 1 do rozporządzenia. 
2. Jednostka naukowa składa wniosek w terminie do dnia 15 września roku 
kalendarzowego poprzedzającego rok, na który ma być przyznana dotacja. Wniosek 
składa się w formie papierowej oraz w formie elektronicznej (..) 
 
Rozdział 2 
Dotacja na utrzymanie potencjału badawczego 
 
§ 6. 1. Przy przyznawaniu środków finansowych na utrzymanie potencjału badawczego 
uwzględnia się ocenę wniosku sporządzoną przez zespół oraz następujące kryteria: 
1) liczbę osób, w przeliczeniu na pełny wymiar czasu pracy, zatrudnionych w jednostce 
naukowej przy prowadzeniu badań naukowych lub prac rozwojowych na podstawie 
stosunku pracy, dla których jednostka ta jest podstawowym miejscem pracy, 
wskazanym w pisemnym oświadczeniu pracownika złożonym pracodawcy: 
a) w przypadku uczelni — będących pracownikami, o których mowa w art. 108 pkt 1 i 3 
ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. — Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. Nr 164, poz. 
1365, z poźn. zm.2)) (..)  
2) kategorię jednostki naukowej, przyznaną na podstawie oceny jakości działalności 
naukowej lub badawczo-rozwojowej, dokonanej przez Komitet Ewaluacji Jednostek 
Naukowych; 
3) rodzaj jednostki naukowej określony zgodnie z art. 2 pkt 9 ustawy; 
4) współczynnik kosztochłonności badań dla dziedziny, w której jednostka prowadzi 
badania naukowe, z uwzględnieniem rodzaju jednostki naukowej, ogłaszany w formie 
komunikatu w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie podmiotowej Ministra (..)  
3. Jednostka naukowa otrzymuje dotację przeznaczoną na pokrycie kosztów związanych 
z utrzymaniem potencjału badawczego, o których mowa w art. 18 ust. 1 pkt 1 lit. a—f 
ustawy, zwaną dalej „dotacją bazową”, której wysokość ustala się zgodnie z algorytmem 
określonym w załączniku nr 2 do rozporządzenia (..) 
 
 
Rozdział 4 
Dotacja na zadania służące rozwojowi młodych naukowców oraz utrzymanie 
naukowych baz danych 
 
§ 11. 1. Środki finansowe na działalność związaną z prowadzeniem badań naukowych 
lub prac rozwojowych oraz zadań z nimi związanych, służących rozwojowi młodych 
naukowców, o których mowa w art. 2 pkt 19 ustawy, oraz uczestników studiów 
doktoranckich, finansowanych w wewnętrznym trybie konkursowym, mogą otrzymać 
jednostki, o ktorych mowa w art. 2 pkt 9 lit. a—d ustawy (..) 
3. Wysokość środkow, o ktorych mowa w ust. 1, ustalana jest zgodnie z algorytmem 
określonym w załączniku nr 3 do rozporządzenia, uwzględniającym: 
1) kategorię jednostki naukowej przyznaną na podstawie oceny jakości działalności 
naukowej lub badawczo-rozwojowej, dokonanej przez Komitet Ewaluacji Jednostek 
Naukowych; 
2) liczbę stopni naukowych doktora i doktora habilitowanego nadanych w jednostce 
młodym naukowcom w ostatnich 2 latach poprzedzających rok złożenia wniosku; 
3) liczbę zatrudnionych młodych naukowców, którzy uzyskali stopień naukowy poza 
zatrudniaj ącą ich jednostką w ostatnich 2 latach poprzedzających rok złożenia wniosku, 
oraz liczbę uczestników studiów doktoranckich; 
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4) współczynnik kosztochłonności badań dla dziedziny, w której jednostka prowadzi 
badania, ogłaszany w formie komunikatu w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie 
podmiotowej Ministra (..)  
 
 
 

III.  ROZPORZĄDZENIE MINISTRA NAUKI I SZKOLNICTWA 
WYŻSZEGO z dnia 13 lipca 2012 r. w sprawie kryteriów i trybu 
przyznawania kategorii naukowej jednostkom naukowym  

 
Na podstawie art. 44 ust. 2 ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o zasadach finansowania nauki 
(Dz. U. Nr 96, poz. 615 oraz z 2011 r. Nr 84, poz. 455 i Nr 185, poz. 1092) zarządza się, co 
następuje:  
 
§ 1. Rozporządzenie określa kryteria i tryb przyznawania kategorii naukowej 
jednostkom naukowym, w tym:  
1) szczegółowe parametry i kryteria kompleksowej oceny jakości działalności naukowej 
lub badawczo-rozwojowej jednostek naukowych, zwanej dalej „kompleksową oceną”;  
2) sposób przeprowadzania kompleksowej oceny; 
3) sposób dokumentowania wyników kompleksowej oceny. 
 
 § 2. 1. Komitet Ewaluacji Jednostek Naukowych, zwany dalej „Komitetem”, dokonuje 
kompleksowej oceny na podstawie informacji zawartych w ankiecie jednostki naukowej, 
o której mowa w art. 2 pkt 9 lit. a–d i f ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o zasadach 
finansowania nauki, zwanej dalej „ustawą”, oraz informacji o Polskiej Akademii 
Umiejętności. Zakres ankiety jednostki naukowej, zwanej dalej „ankietą”, jest określony w 
załączniku nr 1 do rozporządzenia. (..) 
 
§ 6. Do kompleksowej oceny, z zastrzeżeniem § 13, stosuje się następujące kryteria: 
1) osiągnięcia naukowe i twórcze;  
2) potencjał naukowy;  
3) materialne efekty działalności naukowej; 
4) pozostałe efekty działalności naukowej (..) 
 
§ 8. 1. Ocena osiągnięć naukowych i twórczych jednostki naukowej, o których mowa w § 
6 pkt 1, obejmuje następujące parametry: 
1) publikacje w czasopismach naukowych wymienionych w części A wykazu ministra, o 
której mowa w § 14 ust. 3 pkt 1; 
2) publikacje w czasopismach naukowych wymienionych w części B wykazu ministra, o 
której mowa w § 14 ust. 3 pkt 2; 
3) publikacje w czasopismach naukowych wymienionych w części C wykazu ministra, o 
której mowa w § 14 ust. 3 pkt 3; 
4) publikacje, o których mowa w § 14 ust. 5; 
5) publikacje w recenzowanych materiałach z konferencji mi ędzynarodowych 
uwzględnionych w Web of Science; 
6) monografie naukowe;  
7) patenty, prawa ochronne na wzory użytkowe i znaki towarowe, prawa z rejestracji 
wzorów przemysłowych lub topografii układu scalonego oraz zgłoszenia wynalazków; 
8) wyłączne prawa do odmiany roślin udzielone przez Centralny Ośrodek Badania 
Odmian Roślin Uprawnych lub udzielone za granicą; 
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9) wykorzystane autorskie prawa majątkowe do utworu z zakresu architektury i 
urbanistyki lub sztuk projektowych; 
10) dorobek artystyczny. 
 
2. Monografie naukowe, w szczególności: edycje tekstów źródłowych, leksykografie, 
atlasy i mapy wieloaspektowe, tłumaczenia publikacji zagranicznych wraz z 
opracowaniem redakcyjnym, tematyczne encyklopedie i leksykony, komentarze do 
ustaw, opracowania krytyczne tekstów literackich, słowniki biograficzne i 
bibliograficzne, bibliografie, katalogi zabytków, a w zakresie grupy nauk 
humanistycznych i społecznych oraz grupy nauk o sztuce i twórczości artystycznej także 
opracowania naukowe zawierające spójne tematycznie referaty wygłoszone na 
konferencji lub konferencjach naukowych, zalicza się do osiągnięć naukowych i 
twórczych jednostki naukowej, jeżeli spełniają łącznie następujące warunki: 
1) stanowią spójne tematycznie, recenzowane opracowania naukowe; 
2) zawierają bibliografi ę naukową; 
3) posiadają objętość co najmniej 6 arkuszy wydawniczych; 
4) są opublikowane jako książki lub odr ębne tomy; 
5) przedstawiają określone zagadnienie w sposób oryginalny i twórczy. 
 
3. Do osiągnięć naukowych i twórczych jednostki naukowej nie zalicza się 
monograficznych artykułów opublikowanych w czasopismach, skryptów i podręczników 
akademickich, powieści, zbiorów poezji, zbiorów opowiadań i reportaży, pamiętników i 
dzienników oraz wznowień monografii naukowych. 
 
4. Do osiągnięć naukowych i twórczych jednostki naukowej zalicza się rozdział w 
monografii naukowej stanowiący opracowanie naukowe o objętości co najmniej pół 
arkusza wydawniczego lub odrębne mapy. 

5. Do kompleksowej oceny jednostki naukowej o zakresie działalności należącym do grupy: 

1) nauk humanistycznych i społecznych – stosuje się parametry określone w ust. 1 pkt 
1–4 i 6, a w przypadku dyscypliny naukowej towaroznawstwo – również parametr określony 
w ust. 1 pkt 7 (..)  

 

§ 10. 1. Ocena potencjału naukowego jednostki naukowej, o którym mowa w § 6 pkt 
2, obejmuje następujące parametry: 

1) posiadanie uprawnień do nadawania stopni naukowych lub stopni w zakresie sztuki; 

2) rozwój własnej kadry naukowej i udział w rozwoju naukowym osób niebędących 
pracownikami jednostki naukowej; 

3) osiągnięcia świadczące o potencjale naukowym jednostki naukowej, w tym funkcje 
pełnione przez jej pracowników we władzach zagranicznych lub międzynarodowych 
towarzystw, organizacji i instytucji naukowych lub artystycznych, w szczególności w 
redakcjach zagranicznych czasopism naukowych, członkostwo w zespołach eksperckich 
powołanych przez organy i instytucje państwowe oraz instytucje zagraniczne lub 
międzynarodowe, oraz wydawanie przez jednostkę naukową czasopisma naukowego 
wymienionego w części A lub C wykazu ministra, o których mowa w § 14 ust. 3 pkt 1 lub 
3; 

4) posiadanie statusu państwowego instytutu badawczego, posiadanie laboratoriów o 
kompetencjach potwierdzonych przez uprawnione organizacje (akredytacja Polskiego 
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Centrum Akredytacji, akredytacja zagranicznej jednostki akredytacyjnej, notyfikacja lub 
certyfikacja) oraz wdrożone międzynarodowe systemy jakości;  
 
5) pozyskane środki finansowe na realizację projektów obejmujących badania naukowe 
lub prace rozwojowe w ramach krajowych lub zagranicznych postępowań 
konkursowych (..) 
 

§ 11. 1. Ocena materialnych efektów działalności naukowej jednostki naukowej, o 
których mowa w § 6 pkt 3, obejmuje następujące parametry: 

1) wynagrodzenia brutto (osobowe i bezosobowe) wypłacone pracownikom jednostki 
naukowej z tytułu prowadzenia badań naukowych lub prac rozwojowych, z wyłączeniem 
środków finansowych przyznanych na finansowanie działalności statutowej, przyznanych na 
finansowanie działalności dydaktycznej, pochodzących z działalności dydaktycznej, 
gospodarczej i usługowej oraz związanych z wydawaniem certyfikatów wyrobów; 

2) nakłady finansowe poniesione przez jednostkę naukową ze środków własnych lub ze 
środków finansowych przyznanych na realizację projektów obejmujących badania 
naukowe lub prace rozwojowe, na rozwój infrastruktury badawczej: zakup, wytworzenie 
lub modernizację aparatury naukowo-badawczej i oprogramowania służącego do celów 
badawczych, z wyłączeniem środków finansowych przyznanych na działalność dydaktyczną 
lub pozyskanych z działalności dydaktycznej; 

3) realizowane lub współrealizowane projekty obejmujące badania naukowe lub prace 
rozwojowe, finansowane ze środków finansowych przyznanych w ramach 
międzynarodowych lub zagranicznych postępowań konkursowych; 
 
4) realizowane lub współrealizowane projekty obejmujące badania naukowe lub prace 
rozwojowe, finansowane ze środków finansowych przyznanych w ramach krajowych 
postępowań konkursowych; 

5) opracowane na rzecz podmiotów innych niż oceniana jednostka naukowa, na podstawie 
umów zawartych przez jednostkę naukową, nowe technologie, materiały, wyroby, metody, 
procedury, oprogramowanie oraz odmiany roślin; 

6) odpłatne udzielenie licencji i odpłatne przeniesienie praw do know-how; 

7) ekspertyzy i opracowania naukowe lub działania artystyczne przygotowane na zlecenie 
przedsiębiorców, organizacji gospodarczych oraz instytucji państwowych, samorządowych, 
zagranicznych lub międzynarodowych; 

8) wdrożenia przez podmioty inne niż oceniana jednostka naukowa wyników badań 
naukowych lub prac rozwojowych zrealizowanych w jednostce naukowej (nowych 
technologii, materiałów, wyrobów, metod, procedur, odmian roślin i oprogramowania). (..) 

§ 14. 2. Minister ogłasza, nie rzadziej niż raz w roku, w formie komunikatu, w Biuletynie 
Informacji Publicznej na stronie podmiotowej ministra, wykaz czasopism naukowych 
wraz z liczbą punktów przyznawanych za publikację w tych czasopismach.  

3. Wykaz czasopism naukowych składa się z: 

1) części A – zawierającej liczbę punktów za publikacje w czasopismach naukowych 
posiadających współczynnik wpływu Impact Factor (IF), znajduj ących się w bazie 
Journal Citation Reports (JCR); 
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2) części B – zawierającej liczbę punktów za publikacje w czasopismach naukowych 
nieposiadających współczynnika wpływu Impact Factor (IF);  

3) części C – zawierającej liczbę punktów za publikacje w czasopismach naukowych 
znajdujących się w bazie European Reference Index for the Humanities (ERIH).  

4. Za publikację w czasopiśmie naukowym przyznaje się liczbę punktów określoną w 
wykazie czasopism naukowych obowiązującym na koniec roku kalendarzowego, w 
którym ukazała się publikacja. 

5. W grupie nauk humanistycznych i społecznych oraz w grupie nauk o sztuce i 
twórczości artystycznej przy kompleksowej ocenie uwzględnia się recenzowane 
publikacje o objętości co najmniej 0,5 arkusza wydawniczego, w języku podstawowym w 
danej dyscyplinie naukowej lub w językach: angielskim, niemieckim, francuskim, 
hiszpańskim, rosyjskim lub włoskim, zamieszczone w zagranicznym czasopiśmie 
naukowym niewymienionym w wykazie czasopism naukowych.  

 

IV.  KOMUNIKAT MINISTRA NAUKI I SZKOLNICTWA 
WYŻSZEGO z dnia 4 września 2012 r. w sprawie kryteriów i 
trybu oceny czasopism naukowych 

 
Na podstawie § 14 ust. 1 rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 
13 lipca 2012 r. w sprawie kryteriów i trybu przyznawania kategorii naukowej jednostkom 
naukowym (Dz. U. poz. 877) ogłasza się kryteria i tryb oceny czasopism naukowych, 
stanowiące załącznik do komunikatu. 
 
Kryteria i tryb oceny czasopism naukowych 
1. Ocenę czasopism przeprowadza się odrębnie dla następujących grup czasopism 
naukowych: 
1) umieszczanych w części A wykazu czasopism naukowych, o której mowa w § 14 ust. 3 pkt 
1 rozporządzenia, obejmującej czasopisma naukowe posiadające współczynnik wpływu 
Impact Factor (IF), znajdujących się w bazie Journal Citation Reports (JCR); 
2) umieszczanych w części B wykazu czasopism naukowych, o której mowa w § 14 ust. 3 pkt 
2 rozporządzenia, obejmującej czasopisma naukowe nieposiadające współczynnika wpływu 
Impact Factor (IF); 
3) umieszczanych w części C wykazu czasopism naukowych, o której mowa w § 14 ust. 3 pkt 
3 rozporządzenia, obejmującej czasopisma naukowe znajdujące się w bazie European 
Reference Index for the Humanities (ERIH) i nieujęte w bazie Journal Citation Reports 
(JCR). (..)  
 
 
3. Czasopisma naukowe posiadające współczynnik wpływu Impact Factor (IF) - Część A 
wykazu czasopism naukowych: 
1) uwzględnia się czasopisma umieszczone na liście Journal Citation Reports w roku 
2010 (JCR 2010), posiadające obliczony pięcioletni lub dwuletni współczynnik wpływu 
Impact Factor (IF); 
2) dla czasopism naukowych sklasyfikowanych na liście JCR 2010, których pięcioletni 
IF jest równy co najmniej 0.005, podstawę określenia liczby punktów za publikację w danym 
czasopiśmie stanowi ich pięcioletni IF; 
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3) dla czasopism naukowych, których pięcioletni IF jest mniejszy niż 0.005 lub które nie 
posiadają wyliczonego pięcioletniego IF, ale posiadają wyliczony dwuletni IF o wartości co 
najmniej 0.005, podstawę określenia liczby punktów za publikację 
w danym czasopiśmie stanowi dwuletni IF; 
4) czasopisma naukowe sklasyfikowane na liście JCR 2010 i niespełniające warunków, o 
których mowa w pkt 2 i 3, nie są uwzględniane w części A wykazu czasopism naukowych; 
5) liczbę punktów za publikację w danym czasopiśmie określa się odrębnie w poszczególnych 
grupach tematycznych określonych na liście JCR 2010 (tzw. grupach jednorodnych); 
6) czasopisma naukowe w każdej grupie jednorodnej szereguje się według malejącej wartości 
IF (..) 
 
4. Czasopisma naukowe nieposiadające współczynnika wpływu Impact Factor (IF) - 
Część B wykazu czasopism naukowych: 
1) czasopisma naukowe są oceniane na podstawie informacji przedstawionych w 
złożonych ankietach w trzech obszarach nauki: grupa nauk humanistycznych, grupa 
nauk społecznych oraz grupa nauk ścisłych, technicznych, medycznych i 
przyrodniczych; 
2) podstawę zaliczenia czasopisma naukowego do jednego z trzech obszarów nauki stanowi 
obszar nauki wskazany przez wnioskodawcę w złożonej ankiecie czasopisma naukowego (..) 
 
5. Czasopisma naukowe znajdujące się w bazie European Reference Index for the 
Humanities (ERIH) - Część C wykazu czasopism naukowych: 
Liczby punktów za publikacje naukowe w czasopismach naukowych umieszczonych w bazie 
European Reference Index for the Humanities (ERIH) określa się na podstawie kategorii, 
doktórej czasopisma naukowe zostały zaliczone w poszczególnych dyscyplinach ERIH w 
2011roku (..) 
 
 

V. Zarządzenie Rektora Krakowskiej Akademii im. Andrzeja Frycza 
Modrzewskiego nr 52/2010 z dnia 9 grudnia 2010 

 
w sprawie trybu ubiegania sie przez pracowników Krakowskiej Akademii 
im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego o środki na badania naukowe i prace 
rozwojowe realizowane w ramach działalności statutowej oraz zasad 
rozdziału i wykorzystania środków finansowych na naukę przyznanych 
podstawowym jednostkom organizacyjnym uczelni na finansowanie 
działalności statutowej 
 
Na podstawie art. 66 ust. 2 pkt 3 i ust. 5 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. - Prawo o szkolnictwie 
wyższym (Dz. U. Nr 164, poz. 1365 z pózn. zm.) w związku z § 22 ust. 1 pkt 2 i 10 Statutu 
Krakowskiej Akademii im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego zarządza się, co następuje: 
 
Postanowienia ogólne 
§ 1 
Użyte w zarządzeniu określenia oznaczają: 
(..) 
2) podstawowa jednostka organizacyjna Uczelni - wydział lub inna jednostkę organizacyjną 
wskazana w Statucie Uczelni; 
3) kierownik podstawowej jednostki organizacyjnej - dziekan wydziału lub kierownik innej 
podstawowej jednostki organizacyjnej Uczelni; 
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4) działalność statutowa - badania naukowe i prace rozwojowe stanowiące działalność 
statutowa w rozumieniu ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o zasadach finansowania 
nauki (Dz. U. nr 96, poz. 615), prowadzone przez podstawowa jednostkę organizacyjna 
Uczelni, 
5) młody naukowiec - osobę, o której mowa w art. 2 pkt 19 ustawy powołanej w pkt 4. 
 
§ 2 
1. O środki na prowadzenie badan naukowych i prac rozwojowych w ramach działalności 
statutowej mogą ubiegać sie pracownicy naukowi i naukowo-dydaktyczni zatrudnieni 
w Uczelni jako podstawowym miejscu pracy. 
2. O środki na prowadzenie badan naukowych i prac rozwojowych w ramach działalności 
statutowej mogą się także ubiegać zespoły badawcze w skład, których wchodzą osoby 
wymienione w ust. 1. Za prawidłowa realizacje zadania badawczego przez zespół 
badawczy odpowiada kierownik zespołu (..) 
 
Tryb składania wniosków 
§ 5 
1. Pracownik składa wniosek o środki na badania naukowe i prace rozwojowe w ramach 
działalności statutowej do kierownika podstawowej jednostki organizacyjnej Uczelni. W 
przypadku badań naukowych lub prac rozwojowych realizowanych przez zespół badawczy 
wniosek składa kierownik zespołu badawczego. 
2. Wniosek należy złożyć w nieprzekraczalnym terminie do 30 kwietnia roku 
poprzedzającego rok, na który pracownik stara sie o dofinansowanie badan naukowych 
lub prac rozwojowych. Wzór wniosku stanowi załącznik nr 1 do zarządzenia. 
3. Wnioski złożone po terminie lub przez osobę nieuprawniona pozostawia sie bez dalszego 
biegu. 
4. Po zweryfikowaniu wniosków pod względem formalnym kierownik podstawowej jednostki 
organizacyjnej przekazuje je komisji, o której mowa w § 3 [wydziałowa komisja ds. badań i 
rozwoju]. 
 
§ 6 
1. Członkowie komisji ds. badań i rozwoju dokonują oceny wniosków złożonych przez 
poszczególnych pracowników i zespoły badawcze. Przy ocenie wniosku bierze sie pod 
uwagę: 
1) wartość naukowa i innowacyjna zadania badawczego; 
2) powiązanie zadania badawczego z rozwojem dyscypliny naukowej, potrzebami 
społecznymi, potrzebami edukacyjnymi, międzynarodowymi programami naukowymi, 
programami zrównoważonego rozwoju Polski i regionów, podniesieniem innowacyjności i 
konkurencyjności polskiej gospodarki; 
3) powiązanie zadania badawczego z przedmiotem rozprawy doktorskiej lub habilitacyjnej; 
4) zasadność i strukturę planowanych kosztów; 
5) realna możliwość wykonania zadania badawczego. 
 
2. Członkowie komisji oceniają poszczególne projekty badawcze wypełniając karty oceny 
merytorycznej zadania badawczego (..)  
4. Po przeprowadzeniu indywidualnej oceny złożonych wniosków komisja ds. badań i 
rozwoju sporządza ranking zgłoszonych projektów badawczych z uwzględnieniem 
następujących zasad: 
1) ranking projektów badawczych sporządzany jest odrębnie dla poszczególnych zakresów 
działań finansowanych w ramach działalności statutowej, o których mowa w art. 18 ust. 1 
ustawy powołanej w § 1 pkt 4; 
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2) o miejscu zadania badawczego na liście rankingowej decyduje średnia arytmetyczna 
łącznej liczby punktów przyznanych w kartach oceny merytorycznej zadania badawczego 
przez poszczególnych oceniających. 
 
§ 7 
1. Ustalony przez komisje ds. badan i rozwoju ranking projektów badawczych podawany jest 
do wiadomości wszystkich zainteresowanych pracowników (wnioskodawców) poprzez jego 
ogłoszenie na stronie internetowej uczelni. (..) 
 
Podział środków przyznanych jednostce 
§ 10 
W przypadku przyznania podstawowej jednostce organizacyjnej środków na 
finansowanie 
działalności statutowej ich rozdziału pomiędzy poszczególnych pracowników i zespoły 
badawcze dokonuje komisja ds. badan i rozwoju z uwzględnieniem następujących 
zasad: 
1) podziału środków dokonuje sie zgodnie z ich przeznaczaniem określonym w decyzji 
Ministra Nauki i Szkolnictwa Wy ższego; 
2) przy podziale środków bierze sie pod uwagę wyłącznie zadania badawcze 
uwzględnione we wniosku podstawowej jednostki organizacyjnej o środki na działalność 
statutowa na dany rok kalendarzowy; 
3) warunkiem przyznania środków finansowych na kontynuowanie zadania badawczego, 
które było już finansowane ze środków na działalność statutowa jest prawidłowe i terminowe 
rozliczenie przez pracownika lub zespół badawczy uprzednio przyznanych środków oraz 
pozytywna ocena merytoryczna osiągniętych rezultatów badawczych dokonana przez komisje 
ds. badan i rozwoju; 
4) komisja kwalifikuje zadania badawcze do dofinansowania według ich kolejności na 
liście rankingowej, o której mowa w § 6 ust. 4 do momentu rozdysponowania 
posiadanych środków (..)  
 
 

VI.  Zarządzenie Rektora Krakowskiej Akademii im. Andrzeja Frycza 
Modrzewskiego nr 23/2011 z dnia 3 czerwca 2011 r. 

 
w sprawie zasad i trybu ubiegania sie o środki na badania naukowe i prace 
rozwojowe z Funduszu Badan Naukowych Krakowskiej Akademii im 
Andrzeja Frycza Modrzewskiego oraz zasad i trybu ich przyznawania i 
wydatkowania 
 
Na podstawie § 22 ust. 1 pkt 2 i 10 Statutu Krakowskiej Akademii im. Andrzeja Frycza 
Modrzewskiego zarządza się, co następuje: 
 
Postanowienia ogólne 
§1 
1. Zarządzenie określa zasady i tryb ubiegania się pracowników Krakowskiej Akademii 
im Andrzeja Frycza Modrzewskiego, zwanej dalej ,,Uczelnią', o finansowanie lub 
dofinansowywanie z Funduszu Badan Naukowych Uczelni: 
• projektów badawczych i prac rozwojowych, 
• wyjazdów konferencyjnych, 
• publikacji naukowych. 



18 
 

2. Zarządzenie określa także zasady i tryb przyznawania i wydatkowania środków Funduszu 
Badan Naukowych Uczelni na cele, o których mowa w ust. 1. 
3. Środki na finansowanie zadań, o których mowa w ust. 1 mogą  być przyznawane 
i wypłacane wyłącznie wówczas, gdy znajdują pokrycie w Funduszu Badan Naukowych 
Uczelni. 
4. O środki z Funduszu Badan Naukowych Uczelni mogą ubiegać się pracownicy 
naukowi i naukowo-dydaktyczni zatrudnieni w Uczelni jako podstawowym miejscu 
pracy. W zespołach badawczych mogą  uczestniczyć pracownicy zatrudnieni na innych 
zasadach, jeśli rezultat ich działalności będzie wzbogacał dorobek naukowy Uczelni 
(afiliacja). 
 
Finansowanie projektów badawczych i prac rozwojowych 
§2 
1. O środki finansowe na prowadzenie badan naukowych i prac rozwojowych z Funduszu 
Badan Naukowych Uczelni mogą ubiegać się pracownicy, o których mowa w § 1 ust. 4 oraz 
zespoły naukowe, w skład których wchodzą  pracownicy, o których mowa w § 1 ust. 4 i 
ewentualnie inne osoby współpracujące w projekcie. 
2. Środki na badania naukowe i prace rozwojowe rozdzielane są w trybie konkursu, na 
podstawie złożonych wniosków na odpowiednim formularzu (..). 
3. Za prawidłową realizację projektu badawczego przez zespół badawczy odpowiada 
kierownik zespołu, dla którego Uczelnia musi być podstawowym miejscem pracy (..)  
6. Środki Funduszu Badan Naukowych Uczelni nie mogą być przeznaczone na 
dofinansowanie kosztów realizacji projektów badawczych NCN i NCBiR. 
7. Merytoryczna zawartość projektów nie może zawierać tych samych zadań 
badawczych  ani być powtórzeniem projektów finansowanych z innych źródeł, na 
przykład ze środków na Działalność Statutową. Nie wyklucza to możliwości 
równoczesnego finansowania projektu z Funduszu Badan Naukowych Uczelni oraz 
środków na działalność statutową w odniesieniu do wyodrębnionych i nie 
pokrywaj ących się zadań badawczych. 
 
§3 
1. Pracownik składa wniosek do 31 października roku poprzedzającego rok 
kalendarzowy, na który stara się o dofinansowanie badań naukowych lub prac 
rozwojowych do Dziale Badan Naukowych i Rozwoju. Wzór wniosku stanowi załącznik 
nr 1 do zarządzenia. 
2. Wnioski złożone po terminie lub przez osobę nieuprawniona pozostawia się bez dalszego 
biegu. 
3. Po zweryfikowaniu wniosków pod względem formalnym - wnioski przekazywane są 
wszystkim członkom Senackiej Komisji Badan Naukowych i Rozwoju, zwanej dalej 
,,Komisja", aby członkowie Komisji mogli sie z nimi zapoznać i przygotować cząstkowe 
oceny.  
 

Dofinansowanie udziału w konferencjach naukowych 
§10 
1. Środki na uczestnictwo w konferencjach naukowych (rozumianych w Zarządzeniu 
również jako seminaria, sympozja, wystawy, wernisaże) przyznaje Komisja określając 
ich wysokość i przeznaczenie. 
2. Do Komisji należy z stosowny wniosek wraz z uzasadnieniem i podaniem kosztów 
udziału w konferencji (..) 
3. Osoba ubiegająca się o środki na udział w konferencji naukowej musi uczestnicząc w 
konferencji reprezentować Uczelnię. 
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4. Uczestnictwo w konferencji powinno mieć charakter czynny, przez co rozumie się 
wygłoszenie referatu naukowego, udział w sesji plakatowej, prezentację projektu 
architektonicznego, itp. w czasie trwania konferencji. 
5. Wszelkie efekty uczestnictwa w konferencji - publikacje, nagrania, sprawozdania, 
inne materiały - muszą być afiliowane przy Uczelni. 
6. Tematyka konferencji powinna być związana z dyscypliną naukową którą 
reprezentuje osoba ubiegająca sie o środki. 
7. Przyznając środki na udział w konferencji Komisja powinna uwzględnić koszt, jaki musi 
ponieść Uczelnia i korzyści, które odniesie. (..)  
 
Dofinansowanie publikacji naukowych 
§11 
1. Wniosek o dofinansowanie publikacji naukowej może składać pracownik, o którym 
mowa w § 1 ust. 4, pod warunkiem, ze publikacja stanowi wzbogacenie dorobku 
naukowego pracownika w reprezentowanej przez niego dziedzinie, a także powiększa 
dorobek naukowy jednostki (..) 
2. Publikacja taka musi być afiliowana w Uczelni. 
3. Wniosek może dotyczyć także sfinansowania/dofinansowania korekty w języku 
angielskim (proof reading) (..) 
4. Wniosek o sfinansowanie korekty językowej może dotyczyć także maszynopisu 
wysyłanego do czasopisma naukowego wydawanego w języku angielskim, jeśli znajduje sie 
ono na liście czasopism MNiSW lub na liście filadelfijskiej .(..)  
 
 
 
Dofinansowanie publikacji naukowych w Oficynie Wydawniczej AFM 
§12 
1. W odniesieniu do środków przyznawanych na dofinansowanie publikacji naukowych, 
stosuje się postanowienia § 11 ust. 1-2. 
2. Wniosek o publikacje monografii, w której bierze udział wielu autorów składa redaktor 
naukowy monografii. Monografia taka powinna zawierać artykuły (rozdziały) przekładające 
sie na możliwie maksymalną liczbę punktów dla Uczelni (..) 
 
 

VII.  USTAWA z dnia 30 kwietnia 2010 r. o Narodowym Centrum 
Nauki 

 
Rozdział 1 
Przepisy ogólne 
Art. 1. 1. Tworzy się Narodowe Centrum Nauki, zwane dalej „Centrum”. 
2. Centrum jest agencją wykonawczą w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o 
finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 oraz z 2010 r. Nr 28, poz. 146), powołaną 
do wspierania działalności naukowej w zakresie badań podstawowych. 
3. Siedzibą Centrum jest miasto Kraków. 
4. Centrum działa na podstawie ustawy oraz statutu (…) 
 
Art. 2. Ilekro ć w ustawie jest mowa o: 
1) badaniach podstawowych — należy przez to rozumieć badania podstawowe w 
rozumieniu art. 2 pkt 3 lit. a ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o zasadach finansowania 
nauki (Dz. U. Nr 96, poz. 615); 
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2) projektach badawczych — należy przez to rozumieć przedsięwzięcia mające na celu 
wykonanie w ustalonym okresie badań podstawowych o tematyce określonej przez 
wnioskodawcę, realizowane na podstawie umowy o realizację i finansowanie projektu; 
 
3) osobie rozpoczynającej karierę naukową — należy przez to rozumieć osobę 
nieposiadającą stopnia naukowego doktora lub osobę, która nie wcześniej niż 5 lat przed 
rokiem wystąpienia z wnioskiem o przyznanie środków finansowych na badania 
naukowe lub prace rozwojowe uzyskała stopień naukowy doktora; do okresu tego nie 
wlicza się urlopu macierzyńskiego i wychowawczego udzielanych na zasadach 
określonych w Kodeksie pracy    (..) 
 
Rozdział 3 
Zadania Centrum i tryb ich realizacji 
Art. 20. 1. Do zadań Centrum należy: 
1) finansowanie badań podstawowych realizowanych w formie: 
a) projektów badawczych, w tym finansowanie zakupu lub wytworzenia aparatury 
naukowo-badawczej niezbędnej do realizacji tych projektów, 
b) niepodlegających współfinansowaniu z zagranicznych środków finansowych 
projektów badawczych realizowanych w ramach programów lub inicjatyw 
międzynarodowych ogłaszanych we współpracy dwu- lub wielostronnej albo projektów 
badawczych realizowanych przy wykorzystaniu przez polskie zespoły badawcze wielkich 
międzynarodowych urządzeń badawczych, 
c) projektów badawczych realizowanych przez osoby rozpoczynające karierę naukową, 
w tym 
mających na celu stworzenie unikatowego warsztatu naukowego lub powołanie nowego 
zespołu naukowego, 
d) stypendiów doktorskich i staży po uzyskaniu stopnia naukowego doktora; 
e) projektów badawczych dla doświadczonych naukowców mających na celu realizację 
pionierskich badań naukowych, w tym interdyscyplinarnych, ważnych dla rozwoju nauki, 
wykraczających poza dotychczasowy stan wiedzy, i których efektem mogą być odkrycia 
naukowe; 
2) finansowanie badań naukowych innych niż wymienione w pkt 1, nienależących do 
zakresu badań finansowanych przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju (..) 
 

 
Art. 28. 1. W konkursach na finansowanie stypendiów doktorskich i staży po uzyskaniu 
stopnia naukowego doktora mogą brać udział osoby rozpoczynające karierę naukową 
(..) 
 

VIII.  USTAWA z dnia 30 kwietnia 2010 r. o Narodowym Centrum Badań i 
Rozwoju 

 
Rozdział 1 
Przepisy ogólne 
Art. 1. 1. Ustawa określa zasady działania Narodowego Centrum Badań i Rozwoju, zwanego 
dalej „Centrum”. 
2. Centrum jest agencją wykonawczą w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o 
finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 oraz z 2010 r. Nr 28, 
poz. 146), powołaną do realizacji zadań z zakresu polityki naukowej, naukowo-technicznej i 
innowacyjnej państwa. 
3. Siedzibą Centrum jest miasto stołeczne Warszawa. (..) 
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Art. 2. Ilekroć w ustawie jest mowa o: 
1) projekcie — należy przez to rozumieć przedsięwzięcie realizowane w ramach 
strategicznego programu badań naukowych i prac rozwojowych albo innych zadań Centrum, 
o których mowa w art. 29 i art. 30 ust. 1 i 2, zwanych dalej „innymi zadaniami Centrum”, o 
określonej wartości finansowej, prowadzone w ustalonych ramach czasowych, na podstawie 
umowy o wykonanie i finansowanie w całości lub w części działań nim objętych, zawieranej 
między wykonawcą projektu a Centrum; 
2) programie — należy przez to rozumieć podstawowy instrument realizacji innych zadań 
Centrum, wyznaczający cele i działania niezbędne do ich osiągnięcia oraz definiujący w 
sposób mierzalny oczekiwane efekty; 
3) strategicznym programie badań naukowych i prac rozwojowych — należy przez to 
rozumieć program określony w ramach jednego ze strategicznych kierunków badań 
naukowych lub prac rozwojowych, określonego w Krajowym Programie Badań, o którym 
mowa w art. 4 ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o zasadach finansowania nauki (Dz. U. 
Nr 96, poz. 615). (..) 
 
Art. 29. Do zadań Centrum należy pobudzanie inwestowania przez przedsiębiorców w 
działalność badawczo-rozwojową, w szczególności przez: 
1) współfinansowanie przedsięwzięć prowadzonych przez podmiot posiadający zdolność do 
zastosowania wyników projektu w praktyce; 
2) wspieranie pozyskiwania przez jednostki naukowe środków na działalność badawczo-
rozwojową pochodzących z innych źródeł niż budżet państwa. 
 
Art. 30. 1. Do zadań Centrum należy także: 
1) wspieranie komercjalizacji wyników badań naukowych lub prac rozwojowych oraz innych 
form ich transferu do gospodarki; 
2) inicjowanie i realizacja programów obejmujących finansowanie badań naukowych lub prac 
rozwojowych oraz działań przygotowujących do wdrożenia wyniki badań naukowych lub 
prac rozwojowych; 
3) inicjowanie i realizacja programów obejmujących finansowanie badań stosowanych, 
o których mowa w art. 2 pkt 3 lit. b ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o zasadach 
finansowania nauki; 
4) udział w realizacji międzynarodowych programów badań naukowych lub prac 
rozwojowych, w tym programów współfinansowanych ze środków zagranicznych; 
5) upowszechnianie w środowisku naukowym i gospodarczym informacji o planowanych i 
ogłaszanych konkursach na wykonanie projektów finansowanych przez Centrum; 
6) popularyzowanie efektów zrealizowanych zadań; 
7) realizacja innych zadań zlecanych przez Ministra, przy zapewnieniu środków finansowych 
na te cele. 
 
2. Centrum wspiera rozwój kadry naukowej, w szczególności przez finansowanie 
programów adresowanych do osób rozpoczynających karierę naukową w rozumieniu 
art. 2 pkt 3 ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o Narodowym Centrum Nauki (Dz. U. Nr 
96, poz. 617) 
3. Przy realizacji zadań, o których mowa w ust. 1 i 2, Centrum może współpracować z 
podmiotami krajowymi i zagranicznymi, w szczególności jako partner umów o wspólne 
przedsięwzięcie i, za zgodą Ministra, wspólnik, udziałowiec lub akcjonariusz w spółkach 
mających siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub za granicą. 
4. Centrum może, za zgodą Ministra, zlecać realizację zadań, o których mowa w ust. 1 i 2, 
wyłonionym w drodze otwartego konkursu ofert organizacjom pozarządowym oraz 
podmiotom wymienionym w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności 
pożytku publicznego i o wolontariacie (..) 
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Część druga 

Informacje na temat instytucji finansujących granty i na temat 
konkursów na granty 

 

I. Narodowe Centrum Nauki 

(http://www.ncn.gov.pl/) 
 

15 grudnia 2012 r. Narodowe Centrum Nauki ogłosi terminy następujących konkursów: 

 

STAŻE PODOKTORSKIE NCN 2 – przeznaczone dla Osób rozpoczynających karierę 
naukową, które nie wcześniej niż 5 lat przed rokiem ogłoszenia konkursu na 
finansowanie stażu podoktorskiego uzyskały stopień naukowy doktora. Do okresu tego 
nie wlicza się urlopu macierzyńskiego i wychowawczego, udzielanych na zasadach 
określonych w Kodeksie pracy.  

HARMONIA 4  - konkurs na projekty badawcze realizowane w ramach współpracy 
międzynarodowej. 

MAESTRO 4 - konkurs dla doświadczonych naukowców na projekty badawcze mające na 
celu realizację pionierskich badań naukowych, w tym interdyscyplinarnych, ważnych dla 
rozwoju nauki, wykraczających poza dotychczasowy stan wiedzy, których efektem mogą być 
odkrycia naukowe. 

Obecnie w NCN otwarte są następujące konkursy: 

I.I. Konkurs PRELUDIUM 4 na projekty badawcze reali zowane przez osoby 
rozpoczynające karierę naukową nieposiadające stopnia naukowego doktora. 

1. Adresaci konkursu 
1. Z wnioskami o przyznanie środków finansowych na realizację projektów badawczych mogą 

występować podmioty określone w art. 10 ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o zasadach 
finansowania nauki (Dz. U. z 2010 r. Nr 96, poz. 615 z późn. zm.), zwane dalej 
wnioskodawcami.  

2. W ramach konkursu będą rozpatrywane projekty badawcze realizowane przez osoby 
rozpoczynające karierę naukową nieposiadające stopnia naukowego doktora. 

2. Warunki przyst ąpienia do konkursu 
1. Do konkursu mogą być zgłaszane projekty badawcze obejmujące badania podstawowe w 

rozumieniu art. 2 pkt 3 lit. a) ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o zasadach finansowania 
nauki. 

2. Do konkursu dopuszczeni są wnioskodawcy, którzy zgodnie z art. 27 ust. 2 ustawy z dnia 30 
kwietnia 2010 r. o Narodowym Centrum Nauki przedstawią oświadczenie o niefinansowaniu 
zadań objętych wnioskiem ze środków pochodzących z innych źródeł. 
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3. Do konkursu kwalifikowane są te projekty badawcze, których okres realizacji jest nie krótszy 
niż 12 miesięcy i nie przekracza 36 miesięcy. 

4. Wysokość finansowania nie może przekraczać: 
a. 50 tys. zł dla projektów, których okres realizacji wynosi 12 miesięcy; 
b. 100 tys. zł dla projektów, których okres realizacji wynosi 24 miesiące; 
c. 150 tys. zł dla projektów, których okres realizacji wynosi 36 miesięcy. 
5. 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. 

6. Beneficjentem środków finansowych przeznaczonych na realizację projektu  nie może 
być opiekun naukowy lub promotor.(..) 

7. Wniosek (..) należy złożyć do dnia 15 grudnia 2012 r. (..) z dopiskiem: „Konkurs 
PRELUDIUM 4” , wraz z podaniem numeru panelu, do którego składany jest wniosek. 
Termin uważa się za zachowany, jeżeli przed jego upływem wniosek w formie pisemnej 
został nadany w polskiej placówce pocztowej operatora publicznego. 

 

I.II. Konkurs SONATA 4 na projekty badawcze mające na celu stworzenie unikatowego 
warsztatu naukowego, realizowane przez osoby rozpoczynające karierę naukową 
posiadające stopień naukowy doktora 

1. Adresaci konkursu: 
1. Z wnioskami o przyznanie środków finansowych na realizację projektów badawczych mogą 

występować podmioty określone w art. 10 ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o zasadach 
finansowania nauki (Dz. U. z 2010 r. Nr 96, poz. 615 z późn. zm.), zwane dalej 
wnioskodawcami. 

2. W ramach konkursu rozpatrywane będą projekty badawcze mające na celu stworzenie 
unikatowego warsztatu naukowego i realizowane przez osoby rozpoczynające karierę 
naukową posiadające stopień naukowy doktora. 

3. Przez osobę rozpoczynającą karier ę naukową posiadającą stopień naukowy doktora, 
należy rozumieć osobę, która nie wcześniej niż 5 lat przed rokiem wystąpienia z 
wnioskiem uzyskała stopień naukowy doktora. Do okresu tego nie wlicza się urlopu 
macierzyńskiego i wychowawczego, udzielanych na zasadach określonych w kodeksie 
pracy. 

2. Warunki przyst ąpienia do konkursu: 
1. Do konkursu mogą być zgłaszane projekty badawcze obejmujące badania podstawowe w 

rozumieniu art. 2 pkt 3 lit. a) ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o zasadach finansowania 
nauki. 

2. Do konkursu dopuszczeni są wnioskodawcy, którzy zgodnie z art. 27 ust. 2 ustawy z dnia 30 
kwietnia 2010 r. o Narodowym Centrum Nauki przedstawią oświadczenie o niefinansowaniu 
zadań objętych wnioskiem ze środków pochodzących z innych źródeł. 

3. Do konkursu kwalifikowane są te projekty badawcze, których okres realizacji jest nie krótszy 
niż 36 miesięcy i nie przekracza 60 miesięcy. W pierwszym etapie zapewnia się finansowanie 
na okres 36 miesięcy realizacji projektu oraz gwarantuje możliwość przedłużenia 
finansowania o dalszy okres nieprzekraczający 24 miesięcy. (..) 

4. Wysokość finansowania nie może przekraczać 500 tys. zł na cały okres 60 miesięcy. 
5. Poza kierownikiem projektu, wśród osób realizujących projekt może być co najwyżej 

jeden pracownik naukowy posiadający stopień naukowy doktora habilitowanego lub 
tytuł naukowy, ale wyłącznie jako współpracownik spoza podmiotu zatrudniającego 
kierownika projektu. 

6. Wniosek (..) należy złożyć do dnia 15 grudnia 2012 r. (..) z dopiskiem: „Konkurs 
SONANTA 4”, wraz z podaniem numeru panelu, do którego składany jest wniosek. Termin 
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uważa się za zachowany, jeżeli przed jego upływem wniosek w formie pisemnej został 
nadany w polskiej placówce pocztowej operatora publicznego. 

I.III. Konkurs SONATA BIS 2 na projekty badawcze mające na celu powołanie nowego 
zespołu naukowego, realizowane przez osoby posiadające stopień naukowy lub tytuł 
naukowy, które uzyskały stopień naukowy doktora w okresie od 2 do 12 lat przed 
rokiem wystąpienia z wnioskiem 

1. Adresaci konkursu: 
1. Z wnioskami o przyznanie środków finansowych na realizację projektów badawczych mogą 

występować podmioty określone w art. 10 ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o zasadach 
finansowania nauki (Dz. U. z 2010 r. Nr 96, poz. 615 z późn. zm.), zwane dalej 
wnioskodawcami. 

2. W ramach konkursu rozpatrywane będą projekty badawcze mające na celu powołanie 
nowego zespołu naukowego, realizowane przez osoby posiadające stopień naukowy lub 
tytuł naukowy, które uzyskały stopień naukowy doktora w okresie od 2 do 12 lat przed 
rokiem wystąpienia z wnioskiem. Do okresu tego nie wlicza się urlopu macierzyńskiego i 
wychowawczego, udzielanych na zasadach określonych w kodeksie pracy. 

2. Warunki przyst ąpienia do konkursu: 
1. Do konkursu mogą być zgłaszane projekty badawcze obejmujące badania podstawowe w 

rozumieniu art. 2 pkt 3 lit. a) ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o zasadach finansowania 
nauki. 

2. Do konkursu dopuszczeni są wnioskodawcy, którzy zgodnie z art. 27 ust. 2 ustawy z dnia 30 
kwietnia 2010 r. o Narodowym Centrum Nauki przedstawią oświadczenie o niefinansowaniu 
zadań objętych wnioskiem ze środków pochodzących z innych źródeł. 

3. Do konkursu kwalifikowane są te projekty badawcze, których okres realizacji jest nie krótszy 
niż 36 miesięcy i nie przekracza 60 miesięcy. W pierwszym etapie zapewnia się finansowanie 
na okres 36 miesięcy realizacji projektu oraz gwarantuje możliwość przedłużenia 
finansowania o dalszy okres nieprzekraczający 24 miesięcy (..) 

4. Wysokość finansowania nie może przekraczać 1,5 mln zł na cały okres 60 miesięcy. 
5. Poza kierownikiem projektu, wśród osób realizujących projekt nie może być 

pracowników naukowych posiadających stopień naukowy doktora habilitowanego lub 
tytuł naukowy. 

6. Wniosek (..) należy złożyć do dnia 15 grudnia 2012 r. (..) z dopiskiem: „Konkurs 
SONATA BIS” , wraz z podaniem numeru panelu, do którego składany jest wniosek. Termin 
uważa się za zachowany, jeżeli przed jego upływem wniosek w formie pisemnej został 
nadany w polskiej placówce pocztowej operatora publicznego. 

I.IV. Konkurs OPUS 4 na projekty badawcze, w tym finansowanie zakupu lub 
wytworzenia aparatury naukowo-badawczej niezbędnej do realizacji tych projektów 

1. Adresaci konkursu: Z wnioskami o przyznanie środków finansowych na realizację 
projektów badawczych mogą występować podmioty określone w art. 10 ustawy z dnia 30 
kwietnia 2010 r. o zasadach finansowania nauki (Dz. U. z 2010 r. Nr 96, poz. 615 z późn. 
zm.), zwane dalej wnioskodawcami. 

2. Warunki przyst ąpienia do konkursu: 
1. Do konkursu mogą być zgłaszane projekty badawcze obejmujące badania podstawowe w 

rozumieniu art. 2 pkt 3 lit. a) ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o zasadach finansowania 
nauki. 

2. Do konkursu dopuszczeni są wnioskodawcy, którzy zgodnie z art. 27 ust. 2 ustawy z dnia 30 
kwietnia 2010 r. o Narodowym Centrum Nauki, przedstawią oświadczenie o niefinansowaniu 
zadań objętych wnioskiem ze środków pochodzących z innych źródeł. 
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3. Do konkursu kwalifikowane są te projekty badawcze, których okres realizacji jest nie krótszy 
niż 12 miesięcy i nie przekracza 36 miesięcy.  

4. W ramach konkursu możliwe jest wnioskowanie o zakup aparatury naukowo-badawczej, przy 
czym koszt zakupu pojedynczego aparatu naukowo-badawczego nie może przekraczać 
wartości odpowiednio 500 tys. zł w dziale Nauk Ścisłych i Technicznych (ST) i w dziale 
Nauk o Życiu (NZ) oraz 150 tys. zł w dziale Nauk Humanistycznych, Społecznych i o 
Sztuce (HS).(..) 

5. Wniosek (..) należy złożyć do dnia 15 grudnia 2012 r. (..) z dopiskiem: „Konkurs OPUS 
4” , wraz z podaniem numeru panelu, do którego składany jest wniosek. Termin uważa się za 
zachowany, jeżeli przed jego upływem wniosek w formie pisemnej został nadany w polskiej 
placówce pocztowej operatora publicznego. 

 

II.  Narodowe Centrum Badań i Rozwoju  

(http://www.ncbir.pl/) 

Obecnie w NCBiR brak jest otwartych konkursów, adresowanych do 
młodych naukowców. Terminy nowych edycji konkursów nie zostały  w tej 
chwili wyznaczone. 

Programy, koordynowane przez NCBiR adresowane do młodych 
naukowców, to przede wszystkim LIDER i VENTURES. 

I.I. .LIDER  
 

1. Celem Programu jest wsparcie osób rozpoczynających karierę naukową w 
rozumieniu art. 2 pkt. 3 ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o Narodowym Centrum 
Nauki (Dz.U. Nr 96, poz. 617) w zakresie zdobycia doświadczenia w samodzielnym 
planowaniu, zarządzaniu oraz kierowaniu zespołami badawczymi poprzez realizację 
projektów badawczych. Cel jest realizowany na podstawie:  
a) art. 30 ust. 2 ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o Narodowym Centrum Badań i Rozwoju 
(Dz.U. nr 96, poz. 616),  
b) art. 5 pkt. 1 ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o zasadach finansowania nauki (Dz.U. nr 
96, poz. 615),  
c) § 2 ust. 1 rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 17 września 2010 
r. w sprawie szczegółowego trybu realizacji zadań Narodowego Centrum Badań i Rozwoju 
(Dz.U. nr 178, poz. 1200).  
 
Oznacza, to, że celem Programu LIDER jest poszerzenie kompetencji młodych naukowców 
w samodzielnym planowaniu, zarządzaniu oraz kierowaniu własnym zespołem badawczym, 
podczas realizacji projektów posiadających możliwość wdrożenia w gospodarce. Program 
LIDER służy także stymulowaniu współpracy naukowców z przedsiębiorstwami, poprzez 
umożliwienie realizacji badań o potencjale komercjalizacyjnym i wdrożeniowym, 
stymulowanie mobilności międzysektorowej, międzyuczelnianej oraz między jednostkami 
naukowymi.  
 
2. Zgodnie z zadaniami statutowymi Centrum, w Programie LIDER może uczestniczyć 
osoba spełniająca łącznie kryteria zdefiniowane w art. 2 ust. 3 ustawy z dnia 30 kwietnia 
2010 r. o Narodowym Centrum Nauki (Dz.U. Nr 96, poz. 617) oraz w art. 2 ust. 19 ustawy 
z dnia 30 kwietnia 2010r. o zasadach finansowania nauki (Dz.U. nr 96, poz. 615) a także:  
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a) zamierza zrealizować innowacyjny projekt badawczo-rozwojowy;  
b) posiada udokumentowany dorobek naukowy (np. publikacje, zgłoszenia patentowe, 
potwierdzone wdrożenia wyników badań);  
c) dotychczas nie uczestniczyła w programie jako kierownik projektu w ramach poprzednich 
edycji programu LIDER;  
d) pozyska do współpracy jednostkę goszczącą.  
Oznacza to, że o finansowanie mogą się ubiegać osoby, które nie ukończyły 35 roku życia 
oraz spełniają inne szczegółowe warunki uczestnictwa w Programie. 

I.II. VENTURES 

Program adresowany jest do najmłodszych naukowców, m.in. do absolwentów (do 
trzech lat po ukończeniu studiów magisterskich) zatrudnionych na etatach naukowo-
dydaktycznych, oraz do  doktorantów (uczestników studiów doktoranckich). 
 
Celem programu VENTURES, realizowanego ze środków programu Innowacyjna 
Gospodarka na lata 2007 - 2013, jest podniesienie atrakcyjności pracy naukowej w Polsce, 
zainteresowanie młodych uczonych pracą naukową, a także zwiększenie liczby projektów, 
których wyniki mogą być wdrożone w działalności gospodarczej. W ramach programu ww. 
programu projekty mogą być realizowane w jednostkach naukowych, lub w instytucjach, 
które zatrudniają absolwentów na etatach naukowo-dydaktycznych. Warunki uczestnictwa w 
Programie podane są do wiadomości zainteresowanych Osób na stronie internetowej  

 
http://www.fnp.org.pl/programy/aktualne_programy_fnp/wspieranie_transferu_technologii/pr
ogram_ventures 

 
Dysponentem środków programu VENTURES jest Fundacja na Rzecz Nauki Polskiej. 
Ostatnia edycja konkursu została zakończona 31.X.2012.  

 

III.  Fundacja na Rzecz Nauki Polskiej 

(http://www.fnp.org.pl/) 

Fundacja na rzecz Nauki Polskiej  jest niezależną, samofinansującą się instytucją 
pozarządową typu non profit, która realizuje misję wspierania nauki. Jest największym w 
Polsce pozabudżetowym źródłem finansowania nauki. 
 
Statutowe cele FNP to: 

• wspieranie wybitnych naukowców i zespołów badawczych, 
• działanie na rzecz transferu osiągnięć naukowych do praktyki gospodarczej, 
• wspomaganie różnych inicjatyw inwestycyjnych służących nauce w Polsce. 

 
Fundacja realizuje je poprzez: 

• przyznawanie indywidualnych nagród i stypendiów dla naukowców, 
• przyznawanie subwencji na modernizację warsztatów naukowych i ochronę zbiorów 

naukowych, 
• przyznawanie subwencji na wdrażanie osiągnięć naukowych do praktyki 

gospodarczej, 
• inne formy wspierania ważnych przedsięwzięć służących nauce (jak np.: programy 

wydawnicze, konferencje). 
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Fundacja  angażuje się także we wspieranie międzynarodowej współpracy naukowej, w 
działania ułatwiające wymianę myśli naukowej oraz  zwiększanie samodzielności naukowej 
młodego pokolenia uczonych.  

FNP organizuje szereg konkursów, adresowanych zarówno do „pracowników naukowych 
przed doktoratem”, jak i do „naukowców ze stopniem naukowym doktora”.  

 

III.I. Pracownicy naukowi przed doktoratem oraz naukowcy ze stopniem 
doktora 

1. Program MONOGRAFIE 

Wydanie prac z zakresu nauk humanistycznych i społecznych 

W ramach programu MONOGRAFIE Fundacja finansuje wydanie wyłanianych w 
konkursie, oryginalnych i wcześniej niepublikowanych prac z zakresu nauk 
humanistycznych i społecznych.  
Seria MONOGRAFIE FNP ukazuje się od 1995 r., obecnie publikowanych jest w niej rocznie 
ok. 10 nowych tytułów.  
 
Prace na konkurs mogą zgłaszać: 

• autorzy polscy lub 
• autorzy zagraniczni, o ile tematyka ich pracy dotyczy spraw polskich,  

a sama praca została napisana w języku polskim. 
Do konkursu nie są przyjmowane prace zbiorowe oraz prace magisterskie. 
 
Nadsyłane na konkurs prace winny charakteryzować się: 
• wysokim poziomem naukowym, 
• odkrywczością założeń i wagą wyników, 
• oryginalnością ujęcia, 
• integralnością tematyki i formy, 
• interesującym ujęciem tematu i dostępnością nie tylko dla wąskiego grona specjalistów . 

Laureatom konkursu Fundacja zapewnia pokrycie kosztów wydania pracy w serii Monografie 
FNP oraz honorarium. 

Konkurs odbywa się w trybie ciągłym. Zgłoszone wnioski rozpatruje Rada Wydawnicza na 
odbywających się mniej więcej co dwa miesiące posiedzeniach. Prace na najbliższe 
posiedzenie będą przyjmowane do 5 grudnia 2012 r.  
 
Czas oczekiwania na decyzję to ok. 4-6 miesięcy.  

2. Program START 

Stypendia dla młodych uczonych 
Program skierowany jest do młodych, stojących u progu kariery badaczy, którzy już mogą 
wykazać się sukcesami w swojej dziedzinie nauki. Stypendia stanowią dowód uznania dla 
dotychczasowych osiągnięć naukowych młodych uczonych i są dla nich zachętą do dalszego 
rozwoju poprzez umożliwienie im pełnego poświęcenia się pracy badawczej. 
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O stypendia mogą się ubiegać młodzi uczeni, którzy: 

- nie przekroczyli wieku 30 lat w roku składania wniosku* (lub 32 lat** w przypadku 
kandydatów, którzy korzystali z urlopów wychowawczych/macierzyńskich), 

- są pracownikami (ze stopniem naukowym magistra lub doktora) lub doktorantami w 
szkole wyższej lub innej krajowej instytucji, do której celów statutowych należy 
prowadzenie badań naukowych, 

- mają dorobek udokumentowany publikacjami (artykuły w uznanych periodykach 
naukowych lub pozycje książkowe). 

*Granica wieku 30 lat oznacza, że o stypendia w edycji 2013 mogą starać się kandydaci 
urodzeni w roku 1982 lub później.  
** Granica wieku 32 lat (obowiązująca kandydatów, którzy korzystali z urlopów 
wychowawczych/macierzyńskich) oznacza, że w konkursie START 2013 mogą brać udział 
osoby urodzone  w roku 1980 lub później. 
 
Wnioski o przyznanie stypendium składać mogą instytucje zatrudniające lub kształcące 
kandydatów albo bezpośrednio kandydaci. Muszą one być podpisane przez rektora lub 
prorektora uczelni, zaś w przypadku instytutów PAN i innych jednostek badawczych - przez 
dyrektora instytucji albo jego zastępcę. 
 
Podstawę oceny kandydata stanowi jego dorobek naukowy oraz przedstawione plany 
badawcze. 

Kandydaci składający wnioski do programu START mają możliwość ubiegania się o 
dodatkowe finansowanie na wyjazd studyjny do jednego lub dwóch ośrodków 
badawczych za granicą. Wyjazdy te służą nawiązaniu współpracy oraz poznaniu metod 
pracy badawczej w tych ośrodkach. Osoby, którym zostanie przyznane dodatkowe środki na 
ten cel te zostaną wybrane spośród laureatów, którzy zgłosili chęć odbycia takiego wyjazdu 
we wniosku o stypendium oraz załączyli wymagane dokumenty (opisane w Regulaminie i 
Instrukcji przygotowania wniosku). 
 
Wysokość rocznego stypendium wynosi obecnie 28 000 zł. 

3. Program SKILLS 

Rozwój umiejętności pracowników sektora badawczo-rozwojowego oraz doktorantów 
m.in. w zakresie komunikacji naukowej, współpracy interdyscyplinarnej i zarządzania. 

 
Celem projektu jest doskonalenie kwalifikacji w zakresie zarządzania projektami i zespołami 
badawczymi, rozwój umiejętności z zakresu komunikacji naukowej i kształtowanie postaw 
proinnowacyjnych. 
 
Projekt jest adresowany do laureatów i stypendystów FNP mieszkających w 
Polsce: pracowników naukowych zatrudnionych w jednostce naukowej i doktorantów. 
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O udział w projekcie mogą ubiegać się laureaci lub stypendyści reprezentujący wszystkie 
dziedziny nauki; także laureaci i stypendyści programów FNP z ubiegłych lat. 
 
W ramach działań w projekcie SKILLS będą prowadzone: 

• szkolenia podnoszące umiejętności z zakresu zarządzania badaniami naukowymi 
• szkolenia dotyczące transferu technologii i przedsiębiorczości 
• warsztaty szkoleniowe z komunikacji naukowej 
• szkolenia z zakresu upowszechniania nauki 
• Akademia Menadżerów Programowych 
• Program Mentoringu 
• międzynarodowe konferencje 
• spotkania naukowe z inicjatywy uczestników projektu 
• program INTER. 

W ramach projektu SKILLS pokrywane są między innymi:  

• koszty uczestnictwa w organizowanych przez Fundację warsztatach, szkoleniach i 
spotkaniach,  
np. zakwaterowanie, wyżywienie, wynajem sal i sprzętu dojazd w przypadku udziału w 
wydarzeniu organizowanym zagranicą. 
Postępowania ofertowe związane z organizacją wydarzenia i zarządzanie kosztami leżą 
po stronie Fundacji. 

 
 

IV.  Komisja Fulbrighta  

(http://www.fulbright.edu.pl/) 
 

Głównym celem polskiej Komisji Fulbrighta jest krzewienie międzynarodowej wymiany 
naukowej i kulturalnej między Polską i USA. W ramach swoich programów Komisja 
wspiera studia, badania naukowe i inną działalność akademicką polskich i 
amerykańskich ludzi nauki oraz instytucji naukowych; Komisja zajmuje się 
organizacją wymiany studentów, stażystów, naukowców i nauczycieli, realizując tym 
samym główny cel Programu Fulbrighta: umożliwienie wzajemnego poznania i 
porozumienia pomiędzy ludźmi różnych nacji poprzez wymianę idei, wiedzy, 
umiejętności i doświadczeń w ramach naukowej i kulturalnej wymiany. 

Do szczegółowych zadań Komisji należy między innymi kwalifikacja najlepszych i 
najbardziej warto ściowych polskich kandydatów na stypendia do USA w ramach 
otwartego konkursu. Kryteria formalne i trzyetapowy system wyłaniania kandydatów do 
programów wymiany, które Komisja opracowała i stosuje od momentu swojego powstania 
stały się wzorcem dla innych instytucji stypendialnych nie tylko w Polsce, ale również w 
innych krajach europejskich.  

Aktualnie realizowane edycje cyklicznych programów Fundacji: 

IV.I.  Fulbright Junior Advanced Research Program 

Program stypendialny finansowany wspólnie przez rządy Stanów Zjednoczonych i 
Polski.    
Stypendium badawcze dla doktorantów w polskich uczelniach i instytucjach 
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naukowych, którzy w roku realizacji stypendium (2013-2014) będą uczestnikami 
ostatnich 2 lat studiów doktoranckich i których rozprawa doktorska będzie ukończona 
nie wcześniej, niż po powrocie ze stypendium.  

Stypendium, przeznaczone na prowadzenie badań związanych z przygotowywaną 
rozprawą doktorską w wybranej uczelni amerykańskiej, może być przyznane na okres 
od 6 do 12 miesięcy. Początek roku akademickiego jest terminem rozpoczęcia stypendium. 
Przyjmujemy zgłoszenia ze wszystkich dziedzin. Kandydaci z nauk medycznych mogą 
realizować jedynie badania niewymagające bezpośredniego kontaktu z pacjentami. 

Stypendysta otrzymuje od $1600 do $2000 miesięcznie z przeznaczeniem na koszty 
utrzymania zależnie od miejsca pobytu, $1500 na koszty biletu lotniczego powrotnego do 
USA, $2500 na koszty zagospodarowania, podróży i pomoce naukowe oraz polisę 
ubezpieczeniową.  
Jeśli stypendyście towarzyszy najbliższa rodzina (współmałżonek, dzieci) przez minimum 
80% czasu przyznanego stypendium, stypendysta otrzyma dodatkowo $1500 na koszt biletu 
powrotnego dla współmałżonka oraz miesięczny dodatek w wysokości: $250 - jedna osoba 
towarzysząca lub $350 - dwie lub więcej osób. Pozostałe koszty pobytu rodziny ponosi 
stypendysta.  
Stypendium nie może być przyznane na pobyt w kilku uczelniach, w innych niż uczelnie 
wyższe instytucjach naukowych, na realizację projektów dotyczących medycznych 
badań klinicznych wymagających bezpośredniego kontaktu z pacjentami. 
 

IV.II.  Fulbright Senior Advanced Research Awards 

Program stypendialny finansowany wspólnie przez rządy Stanów Zjednoczonych i 
Polski.   

Stypendium badawcze przeznaczone dla pracowników naukowych ze stopniem naukowym 
doktora, zatrudnionych w polskich uczelniach wyższych i placówkach badawczych, na 
realizację indywidualnego projektu badawczego we wskazanej przez stypendystę uczelni lub 
instytucji naukowej w USA. Stypendium może być przyznane na okres od 3 do 12 miesięcy.    

Preferowani są kandydaci, którzy uzyskali tytuł doktora po 2002 roku oraz osoby które 
nie przebywały w USA na innych stypendiach w ciągu ostatnich 5 lat.  
Stypendium może być przyznane na rok. Stypendysta otrzymuje od $3000 do $3500 
miesięcznie z przeznaczeniem na koszty utrzymania zależnie od miejsca pobytu, $1500 na 
koszty biletu lotniczego powrotnego do USA oraz $1500 na koszty zagospodarowania, 
podróży i pomoce naukowe.  
Jeśli stypendyście towarzyszy najbliższa rodzina (współmałżonek, dzieci do 21 lat) przez 
minimum 80% czasu przyznanego stypendium, stypendysta otrzyma dodatkowo $1500 na 
koszt biletu powrotnego dla współmałżonka oraz miesięczny dodatek na koszty utrzymania w 
wysokości $250 - jedna osoba towarzysząca lub $350 - dwie lub więcej osób.  
Stypendium nie może być przyznane na w pobyt w kilku uczelniach lub ośrodkach 
naukowych oraz na realizację projektów dotyczących medycznych badań klinicznych 
wymagających bezpośredniego kontaktu z pacjentami. 
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Część trzecia 

Wyciąg z list czasopism punktowanych 

dla stosunków międzynarodowych i politologii 
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I. Lista A – czasopisma posiadające obliczony Impact Factor 

 

1. AMERICAN JOURNAL OF POLITICAL SCIENCE  50 

2. AMERICAN POLITICAL SCIENCE REVIEW  50 

3. AMERICAN POLITICS RESEARCH  30 

4. ANNALS OF THE AMERICAN ACADEMY OF POLITICAL AND 
SOCIAL SCIENCE  

35 

5. Annual Review of Political Science  45 

6. AUSTRALIAN JOURNAL OF INTERNATIONAL AFFAIRS  20 

7. AUSTRALIAN JOURNAL OF POLITICAL SCIENCE  20 

8. British Journal of Middle Eastern Studies  15 

9. BRITISH JOURNAL OF POLITICAL SCIENCE  40 

10. British Journal of Politics & International Relations  30 

11. Cambridge Review of International Affairs  15 

12. CANADIAN JOURNAL OF POLITICAL SCIENCE-REVUE 
CANADIENNE DE SCIENCE 

POLITIQUE 

20 

13. COMPARATIVE POLITICAL STUDIES  45 

14. COMPARATIVE POLITICS  30 

15. EAST EUROPEAN POLITICS AND SOCIETIES  25 

16. EAST EUROPEAN QUARTERLY  15 

17. EUROPEAN JOURNAL OF INTERNATIONAL RELATIONS  40 

18. EUROPEAN JOURNAL OF POLITICAL RESEARCH  45 

19. EUROPEAN UNION POLITICS  40 

20. FOREIGN AFFAIRS  40 
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21. Foreign Policy Analysis  30 

22. HARVARD JOURNAL OF LAW AND PUBLIC POLICY  25 

23. INTERNASJONAL POLITIKK  15 

24. INTERNATIONAL AFFAIRS  35 

25. International Politics  20 

26. INTERNATIONAL ORGANIZATION  50 

27. INTERNATIONAL POLITICAL SCIENCE REVIEW  25 

28. International Relations  35 

29. International Relations of the Asia-Pacific  25 

30. INTERNATIONAL SECURITY  50 

31. INTERNATIONAL STUDIES QUARTERLY  45 

32. International Studies Review  35 

33. INTERNATIONALE POLITIK  15 

34. Journal of Balkan and Near Eastern Studies 15 

35. Journal of East Asian Studies  20 

36. Journal of Eastern African Studies  25 

37. JOURNAL OF EUROPEAN PUBLIC POLICY  35 

38. Journal of International Relations and Development  20 

39. JOURNAL OF POLITICS  40 

40. JOURNAL OF SOUTH AMERICAN EARTH SCIENCES  30 

41. Journal of Southeast Asian Studies  15 

42. Journal of Southern Europe and the Balkans  50 

43. LATIN AMERICAN POLITICS AND SOCIETY  30 
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44. Mediterranean Politics  20 

45. MIDDLE EAST POLICY  20 

46. MIDDLE EASTERN STUDIES  15 

47. MILLENNIUM-JOURNAL OF INTERNATIONAL STUDIES  30 

48. OSTEUROPA  15 

49. Perspectives on Politics  35 

50. POLICY AND POLITICS  25 

51. POLICY REVIEW  15 

52. POLICY STUDIES JOURNAL 30 

53. POLITICAL ANALYSIS  50 

54. POLITICAL QUARTERLY  20 

55. POLITICAL RESEARCH QUARTERLY  30 

56. POLITICAL SCIENCE  20 

57. POLITICAL SCIENCE QUARTERLY  25 

58. Political Studies Review  25 

59. POLITICAL THEORY  25 

60. POLITIKON-UK  15 

61. POLITISCHE VIERTELJAHRESSCHRIFT  20 

62. POST-SOVIET AFFAIRS  30 

63. Quarterly Journal of Political Science  35 

64. Review of International Organizations  30 

65. REVIEW OF INTERNATIONAL STUDIES  30 

66. Review of Policy Research  35 
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67. Romanian Journal of Political Science  15 

68. RUSSIAN POLITICS AND LAW  15 

69. SECURITY STUDIES  30 

70. South European Society and Politics  20 

71. TERRORISM AND POLITICAL VIOLENCE  25 

72. WASHINGTON QUARTERLY  25 

73. WEST EUROPEAN POLITICS  35 

74. WORLD POLITICS  45 
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II.  Lista B - czasopisma, które spełniły kryteria wstępne oceny 
parametrycznej na podstawie ankiet i nie znalazły się w części 

A i C 

1. Ad Americam: Journal of American Studies  7 

2. AMERYKA ŁACIŃSKA  5 

3. Annales UMCS, Sectio K: Politologia  5 

4. Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis, Studia Politologica  2 

5. Azja-Pacyfik. Społeczeństwo - Polityka - Gospodarka  4 

6. Chorzowskie Studia Polityczne  1 

7. Cywilizacja i Polityka  2 

8. DOCTRINA. STUDIA SPOŁECZNO-POLITYCZNE  4 

9. Gdańskie Studia Międzynarodowe  3 

10. HISTORIA I POLITYKA. POŁROCZNIK POŚWIĘCONY MYŚLI 
POLITYCZNEJ I 

STOSUNKOM MIĘDZYNARODOWYM 

3 

11. HOMO POLITICUS: ROCZNIK POLITOLOGICZNY  3 

12. International Peacekeeping  5 

13. International Studies. Interdisciplinary Political and Cultural Journal  3 

14. Kultura i Polityka  4 

15. Nauki Społeczne. Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we 
Wrocławiu  

4 

16. New Eastern Europe  3 

17. Nowa Ukraina. Zeszyty historyczno-politologiczne  4 

18. Polish American Studies  5 

19. Polish Journal for American Studies  3 

20. POLISH POLITICAL SCIENCE YEARBOOK  5 
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21. Politeja. Pismo Wydziału Studiów Międzynarodowych i Politycznych 

Uniwersytetu Jagiellońskiego 

7 

22. Politicke vedy / Political Sciences  5 

23. Polityka i Bezpieczeństwo  1 

24. Polityka i Społeczeństwo  5 

25. Prace Komisji Środkowoeuropejskiej PAU  2 

26. Przegląd Europejski  4 

27. Przegląd humanistyczny. Pedagogika. Politologia. Filologia  1 

28. Przegląd Politologiczny  7 

29. Przegląd Wschodnioeuropejski  4 

30. PRZEGLĄD ZACHODNI  8 

31. Rocznik Bezpieczeństwa Międzynarodowego  6 

32. ROCZNIK INSTYTUTU EUROPY ŚRODKOWO-WSCHODNIEJ  7 

33. Rocznik Integracji Europejskiej 4 

34. Rocznik Politologiczny  2 

35. Rocznik Polsko-Niemiecki  4 

36. SPOŁECZEŃSTWO I POLITYKA. Pismo Edukacyjne  7 

37. ŚRODKOWOEUROPEJSKIE STUDIA POLITYCZNE  7 

38. Stosunki Międzynarodowe-International Relations  7 

39. Studia Europejskie  3 

40. STUDIA EUROPEJSKIE  8 

41. Studia i analizy europejskie  3 

42. Studia Politicae Universitatis Silesiensis  3 

43. Studia Politologiczne  7 
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44. Studia Polityczne  7 

45. TEKA Komisji Politologii i Stosunków Międzynarodowych  3 

46. WROCŁAWSKI PRZEGLĄD MIĘDZYNARODOWY  4 

47. Wrocławskie Studia Politologiczne  5 

48. WSPOLNOTY EUROPEJSKIE  6 

49. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego Acta Politica  4 
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III.  Lista C -  czasopisma znajdujące się w bazie European 
Reference Index for the Humanities - ERIH 

1. Zeitschrift fur Ostmitteleuropa-Forschung  14 

2. Welt des Islams (Die)  10 

3. The Russian Review 12 

4. Syria 10 

5. The South African Journal for Slavic, Central and Eastern European 
Studies  

10 

6. Studia Universitatis Babes-Bolyai. Studia Europaea  10 

7. Salmagundi: a Quarterly of the Humanities and Social Sciences  14 

8. Russian Studies  10 

9. Quaderni Ibero Americani  10 

10. Przegląd orientalistyczny  10 

11. Proceedings of the Seminar for Arabian Studies  10 

12. Oxford German Studies  12 

13. Miscelanea: A Journal of English and American Studies  10 

14. Libyan Studies  10 

15. Journal of Women, Politics and Policy  12 

16. Journal of the Institute of Asian Studies  14 

17. Journal of Islamic Studies  10 

18. Journal of Iberian and Latin American Studies  12 

19. Journal of European Integration History / Revue d'histoire de 
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