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Finansowanie projektów badawczych w Polsce – teoria i praktyka 

 

Kraków, 19 października 2012 r. 

sala „Pod Kruki”, Międzynarodowe Centrum Kultury, Rynek Główny 25 

 

 

Narodowe Centrum Nauki i Komitet Naukoznawstwa Polskiej Akademii Nauk zapraszają na 

konferencję dotyczącą finansowania projektów badawczych w Polsce. 

 

Reforma systemu nauki z 2010 r. wprowadziła znaczące zmiany w finansowaniu nauki 

w Polsce. Utworzenie dwóch osobnych agencji finansujących badania naukowe, według 

podziału na badania podstawowe oraz badania stosowane, to krok ku decentralizacji systemu 

finansowania nauki oraz przekazaniu środowisku naukowców kompetencji w zakresie 

definiowania kierunków rozwoju badań podstawowych, określania priorytetowych dyscyplin 

naukowych, ogłaszania i organizacji konkursów oraz podejmowania decyzji w sprawie 

finansowania określonych zadań. 

 

Rola i rozwój Narodowego Centrum Nauki i Narodowego Centrum Badań i Rozwoju 

wspierających projekty badawcze są szczególnie ważne w związku z szeroko dyskutowaną 

w Polsce tezą o potrzebie zmniejszenia roli finansowania statutowego na rzecz selektywnego 

wsparcia projektów. 

 

Celem konferencji organizowanej przez NCN i KN PAN jest podsumowanie pierwszych dwóch 

lat funkcjonowania systemu finansowania nauki w kształcie wprowadzonym reformą z 2010 r. 

ze szczególnym uwzględnieniem działań Narodowego Centrum Nauki. Podczas konferencji 

prezentowane będą różne ujęcia i koncepcje systemów wyłaniania projektów badawczych 

otrzymujących finansowanie ze środków publicznych, w tym wyniki badań nad funkcjonowaniem 

różnych systemów oceny i problemy z tym związane. Mając na uwadze dążenie do stałego 

doskonalenia funkcjonowania NCN i wprowadzanie ewentualnych zmian, organizatorzy chcą 

porównać działalność innych instytucji finansujących naukę z działaniami Centrum. 

 

Konferencja podzielona została na dwie sesje panelowe. 

 

W pierwszej sesji panelowej pt. Wyzwania stojące przed systemem finansowania nauki 

w Polsce, poruszone zostaną następujące zagadnienia:  

 projakościowe mechanizmy finansowania działalności badawczej z budżetu państwa: 

konkursy a środki statutowe – optymalne proporcje, 

 stymulowanie finansowania nauki w Polsce ze środków pozabudżetowych, 

 podział na badania podstawowe, badania stosowane i prace rozwojowe, 

 podział nauki na dyscypliny – panele NCN na tle innych systemów kategoryzacji, 

 finansowanie dostępne dla wszystkich kontra finansowanie wybranych obszarów 

i typów badań, 

 kryteria wyznaczania i wsparcie priorytetowych obszarów w nauce,  

 rodzaje konkursów i ich adekwatność do wyzwań i zadań nauki.  

 

W drugiej sesji panelowej pt. Peer review – jak zapewnić trafność selekcji najlepszych 

projektów badawczych? poruszone zostaną zagadnienia skuteczności wyboru 

najlepszych projektów badawczych: 
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 popyt na finansowanie a dostępność środków na realizację projektów badawczych 

w Polsce (trendy i tendencje),  

 kryteria oceny i selekcji projektów (jednolite kontra zróżnicowane), 

 konstrukcja wniosków (cele pośrednie i końcowe projektów), 

 organizacja procesu oceny (forma, etapy), 

 projekty „zakwalifikowane” a „zrealizowane” – jaki jest pożądany zakres tolerancji dla 

modyfikacji projektu w toku jego trwania, 

 kryteria doboru ekspertów i recenzentów (dorobek naukowy czy coś więcej?), 

 interdyscyplinarność zespołów oceniających – wsparcie czy wyzwanie dla najbardziej 

nowatorskich projektów, 

 rzetelność i obiektywność ocen; relacja między merytoryczną a kosztową strukturą 

projektu, 

 efektywność procesu peer review – równowaga między kosztami a sumiennością 

i wnikliwością oceny, 

 ocena projektów zakończonych – problem mierzenia wyników: czy warto zbudować 

katalog „produktów” badań naukowych na podstawie najlepszych praktyk, 

 problemy etyczne w procesie oceny projektów badawczych. 
 

W panelach dyskusyjnych udział wezmą przedstawiciele: 

 Narodowego Centrum Nauki, 

 Komitetu Naukoznawstwa Polskiej Akademii Nauk, 

 Narodowego Centrum Badań i Rozwoju, 

 Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego, 

 Fundacji na Rzecz Nauki Polskiej, 

a także: 

 osoby biorące udział w ocenie wniosków dla Narodowego Centrum Nauki, 

 osoby współpracujące z Europejską Radą ds. Badań Naukowych (European Research 

Council, ERC) oraz Europejską Fundacją Naukową (European Science Foundation, 

ESF). 

 

Komitet Sterujący 

Justyna Woźniakowska, Narodowe Centrum Nauki 

prof. dr hab. Urszula Żegleń, Komitet Naukoznawstwa Polskiej Akademii Nauk, 

 

Komitet Programowy 

dr hab. Julita Jabłecka, prof. WSB, Komitet Naukoznawstwa Polskiej Akademii Nauk 

dr Marcin Liana, Narodowe Centrum Nauki 

prof. zw. dr hab. Ewa Okoń-Horodyńska, Uniwersytet Jagielloński, Komitet Naukoznawstwa 

Polskiej Akademii Nauk 

 

Komitet Organizacyjny 

Informacji w sprawach organizacyjnych udzielają: 

Magdalena Duer-Wójcik – magdalena.duer-wojcik@ncn.gov.pl, tel. 12-341-9100 

Kamila Patoła – kamila.patola@ncn.gov.pl, tel. 12-341-9103 

 

Rejestracja uczestników odbywać się będzie do 15 września 2012 r.: 

– drogą elektroniczną na adres; promocja@ncn.gov.pl, 

– telefonicznie pod nr tel. 12-341-9103. 
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