
                                               

Rada 
Narodowego Centrum Nauki  
 
 

UCHWAŁA NR 49/2011 
 

z dnia 10 listopada  2011 r. 
 

RADY NARODOWEGO CENTRUM NAUKI 
 

w sprawie uzupełnienia składów Zespołów Ekspertów wybranych 
do oceny wniosków na finansowanie projektów badawczych w konkursie 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 

 
 

Rada Narodowego Centrum Nauki na posiedzeniu 10 listopada 2011 r., uzupełniła składy 
Zespołów Ekspertów  wybranych uchwałą Rady NCN nr 45/2011 do oceny wniosków na 
finansowanie projektów badawczych w konkursie 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, ogłoszonym przez Narodowe Centrum Nauki w dniu 
15 czerwca 2011 r.  Wybór został dokonany zgodnie z procedurą zawartą w Regulaminie 
przyznawania środków na realizację zadań finansowanych przez Narodowe Centrum Nauki. 
 
Rada Narodowego Centrum Nauki mając na uwadze konieczność zapewnienia 
przejrzystości i rzetelności ocen projektów badawczych oraz zagwarantowania bezstronności 
ekspertów zaangażowanych w ten proces, postanowiła w tej fazie konkursu podać do 
publicznej wiadomości jedynie nazwiska przewodniczących Zespołów Ekspertów  
w poszczególnych grupach paneli. Pełna lista osób biorących udział w pracach Zespołów 
Ekspertów zostanie ogłoszona po rozstrzygnięciu konkursu.   
 
Równocześnie, Rada NCN apeluje do wszystkich wnioskodawców o niekontaktowanie się  
w sprawach związanych z konkursem z przewodniczącymi Zespołów Ekspertów, a jedynie  
z odpowiednimi Koordynatorami Dyscyplin. 

  

 

 Przewodniczący 
Rady Narodowego Centrum Nauki 

       

 prof. dr hab. Michał Karoński    

 

 

 

 



                                               

 

 
LISTA PRZEWODNICZĄCYCH 

 ZESPOŁÓW EKSPERTÓW W POSZCZEGÓLNYCH GRUPACH PANELI 
 

DO OCENY PROJEKTÓW BADAWCZYCH  
W KONKURSIE DLA DOŚWIADCZONYCH NAUKOWCÓW  

OGŁOSZONYM PRZEZ NARODOWE CENTRUM NAUKI 15 CZERWCA 2011 r.  
 

 

 

Przewodniczący ZE  w grupie Nauk Humanistycznych, Społecznych i o Sztuce (ZE HS) 
 
prof. dr hab. Jerzy Brzeziński, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza, Poznań  
  
 
Przewodniczący ZE w grupie Nauk Ścisłych i Technicznych (ZE ST) 
 
prof. dr hab. Andrzej Dworak, Centrum Materiałów Polimerowych i Węglowych PAN, 
Zabrze/Gliwice  
 
 
Przewodniczący ZE  w grupie Nauk o Życiu (ZE NZ) 
 
prof. dr hab. Marek Świtoński, Uniwersytet Przyrodniczy, Poznań  


