
 
Załącznik do uchwały Rady NCN nr 18/2013 z dnia 14 lutego 2013 r.  
 
 

KORPUS EKSPERTÓW NARODOWEGO CENTRUM NAUKI  
- tworzenie i zasady działania  

 

 
§ 1. Zespoły Ekspertów do oceny wniosków w konkursach oraz raportów z realizacji 
projektów badawczych, staży po uzyskaniu stopnia naukowego doktora i stypendiów 
doktorskich powoływane są spośród wybitnych naukowców należących do Korpusu 
Ekspertów oraz spośród zwycięzców dotychczasowych konkursów NCN, w tym także osób 
rozpoczynających karierę naukową ze stopniem doktora. Osoby włączone do Zespołów 
Ekspertów spoza Korpusu Ekspertów stają się automatycznie jego członkami. 
 
§ 2. Do międzypanelowych Zespołów Ekspertów powoływani są eksperci o bardzo dużej i 
wszechstronnej wiedzy, wykraczającej poza ich zainteresowania badawcze, posiadający 
doświadczenie w ocenie projektów badawczych. W konkursie SYMFONIA powoływany jest 
międzynarodowy Zespół Ekspertów.  
 
§ 3. Członkiem Zespołów Ekspertów powołanym do oceny wniosków w konkursach NCN 
można być co najwyżej w trzech następujących po sobie konkursach danego typu oraz nie 
częściej niż pięciokrotnie w ciągu dwóch lat.  
 
§ 4. Procedura powoływania Zespołów Ekspertów rozpoczyna się natychmiast po 
zakończeniu oceny formalnej wniosków w danej edycji konkursu.  
 

§ 5. Koordynatorzy Dyscyplin, odpowiedzialni za poszczególne panele, na podstawie wiedzy 
o strukturze złożonych wniosków, sporządzają listy kandydatów do Zespołów Ekspertów, 
biorąc pod uwagę: liczbę i tematykę złożonych wniosków, kompetencje kandydatów, ich 
miejsca pracy, potencjalne konflikty interesów oraz dotychczasowy udział w Zespołach 
Ekspertów.  
 
§ 6. Członkowie Rady NCN – opiekunowie paneli, na podstawie list wymienionych w pkt. 5 
wskazują składy Zespołów Ekspertów, uwzględniając liczbę wniosków, kompetencje oraz 
miejsce pracy eksperta. W razie konieczności proponują innych kandydatów niż wymienieni 
na listach. Przedstawiają również kandydatury na przewodniczących Zespołów Ekspertów. 
Powyższe wskazania przekazywane są do właściwych koordynatorów oraz do wiadomości 
pozostałych członków odpowiednich komisji: K-1, K-2 lub K-3. 
 
§ 7. Koordynatorzy Dyscyplin na podstawie wskazań członków Rady NCN kontaktują się z 
wytypowanymi kandydatami do Zespołów Ekspertów w celu uzyskania ich zgody na 
członkostwo w Zespołach Ekspertów. W przypadku odmowy, członkowie Rady NCN 
proponują kolejne kandydatury. Powyższe działania podejmowane są do skompletowania 
wstępnych list składów Zespołów Ekspertów.  
 
§ 8. Wstępne listy członków Zespołów Ekspertów przesyłane są przez Koordynatorów 
Dyscyplin do wszystkich członków odpowiednich komisji: K-1, K-2 lub K-3, celem 
uzgodnienia składów Zespołów Ekspertów w poszczególnych panelach i ich zatwierdzenia. 
 
§ 9. W przypadku międzypanelowych i międzydziedzinowych Zespołów Ekspertów, 
odpowiedzialni Koordynatorzy Dyscyplin sporządzają listy kandydatów do Zespołów 
Ekspertów zgodnie z § 5., z tym że kierują je do wszystkich właściwych komisji Rady NCN: 
K-1, K-2 lub K-3, które uzgadniają składy Zespołów Ekspertów i ich przewodniczących.  

 



 
§ 10. Ostateczne listy członków Zespołów Ekspertów, wraz z krótką charakterystyką 
kandydatów na przewodniczących, zostają przekazane przewodniczącemu Rady NCN za 
pośrednictwem Kancelarii Rady NCN. 

 
§ 11. Rada NCN wybiera Zespoły Ekspertów i ich przewodniczących, podejmując w tej 
sprawie uchwałę podczas posiedzenia Rady NCN, bądź w trybie obiegowym drogą 
elektroniczną. 

 
§ 12. Po przyjęciu uchwały w sprawie wyboru członków Zespołów Ekspertów, 
Przewodniczący Rady NCN zwraca się pisemnie do Dyrektora NCN z wnioskiem o 
powołanie wybranych ekspertów w skład Zespołów Ekspertów. 
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