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100 badaczy rozpoczynających karierę naukową otrzyma stypendia doktorskie, a 51 osób 
odbędzie staże podoktorskie dzięki wsparciu Narodowego Centrum Nauki. W ramach 
konkursów ETIUDA 2 i FUGA 3 rozdzielono prawie 32 mln zł. 
 
Jak poinformowano PAP w przesłanym we wtorek komunikacie, NCN przekazuje środki na 
badania podstawowe, czyli teoretyczne, które nie od razu znajdują praktyczne zastosowanie, 
ale przyczyniają się do postępu w nauce. 
  
"Już kolejny raz przyznajemy stypendia i staże dobrze rokującym badaczom rozpoczynającym 
swą przygodę ze światem nauki. Mamy nadzieję, że dzięki naszym grantom rozwiną się talenty, 
które w przyszłości będą stanowiły o sile polskiej nauki" – podkreślił dyrektor Narodowego 
Centrum Nauki prof. Andrzej Jajszczyk. 
  
O stypendia doktorskie mogą się ubiegać początkujący badacze, nieposiadający jeszcze 
stopnia doktora. W momencie składania wniosku o stypendium w konkursie ETIUDA 2 należało 
mieć otwarty przewód doktorski w polskiej jednostce naukowej albo oświadczyć, że przewód 
doktorski zostanie otwarty do 30 czerwca 2014 r. Stypendium wynoszące 3 tys. zł miesięcznie 
przyznawane jest na okres maksymalnie roku. Laureaci w ramach stypendium odbywają staż 
długości od 3 do 6 miesięcy w wybranym ośrodku naukowym za granicą. 
  
Do NCN wpłynęło 320 wniosków o finansowanie stypendiów doktorskich. Pozytywnie oceniono 
32 proc. z nich. 
  
Konkurs FUGA 3 zakłada finansowanie stażu podoktorskiego w wysokości nawet 11 tys. zł 
miesięcznie osobom rozpoczynającym karierę naukową, które uzyskały stopień doktora nie 
wcześniej niż pięć lat przed rokiem ogłoszenia konkursu. Wnioski mogły składać również osoby, 
które uzyskają stopień naukowy doktora do 30 czerwca 2014 r. 
  
Jak poinformowano w komunikacie, staże podoktorskie mają zachęcać naukowców do 
mobilności. Jednostka, w której realizowany będzie staż, musi m.in. znajdować się w innym 
województwie niż to, w którym badacz odbywa lub ukończył studia lub jest zatrudniony. 
  
O staże podoktorskie ubiegało się 210 osób, a finansowanie otrzymała jedna czwarta. Staże 
rozpoczną się 1 października, 1 listopada lub 1 grudnia br. 


