
 

 

 

 Rada  
Narodowego Centrum Nauki  
 
 
 

UCHWAŁA NR 86/2014 
 

 z dnia 9 października 2014 r. 
 

RADY NARODOWEGO CENTRUM NAUKI 
 

w sprawie wprowadzenia zmian w podziale na dyscypliny i grupy dyscyplin  
w ramach których ogłaszane są i przeprowadzane  

konkursy Narodowego Centrum Nauki  
 

 
§ 1. 

 
Na podstawie art. 18 pkt 1 ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o Narodowym Centrum Nauki 
(Dz. U. z 2010 r. Nr 96, poz. 617 z późn. zm.) Rada Narodowego Centrum Nauki wprowadza 
następujące zmiany w podziale na dyscypliny i grupy dyscyplin w ramach których są 
ogłaszane i przeprowadzane konkursy Narodowego Centrum Nauki, przyjętym uchwałą Rady 
NCN nr 67/2014 z dnia 11 września 2014 r., a określonym uchwałą Rady NCN nr 5/2011  
z dnia 10 lutego 2011 r. z późn.zm.: 
 

 panel HS2 przyjmuje brzmienie: „Kultura i twórczość kulturowa: literaturoznawstwo, 
językoznawstwo, kulturoznawstwo, bibliotekoznawstwo, nauki o sztuce, architektura”; 

 HS2_1 przyjmuje brzmienie: „Historia literatury światowej (w tym: starożytnej, 
nowożytnej, współczesnej) i narodowej; krytyka i interpretacja literacka”; 

 HS2_2 przyjmuje brzmienie: „Teoria literatury, historia myśli literaturoznawczej, metody 
i kierunki badań literacko-kulturowych; antropologia literatury, komparatystyka  
i translatoryka literacko-kulturowa”; 

 HS2_5 przyjmuje brzmienie: „Językoznawstwo historyczne, porównawcze, 
typologiczne i współczesne; nauka o tekście i gatunkach mowy”; 

 HS2_6 przyjmuje brzmienie: „Językoznawstwo ogólne, teoria i metodologia badań 
językoznawczych”; 

 HS2_7 przyjmuje brzmienie: „Nauka o komunikacji i komunikowaniu, podstawy 
teoretyczne językoznawstwa stosowanego”; 

 HS4_5 przyjmuje brzmienie: „Zasoby i rozwój zrównoważony”; 
HS4_6 przyjmuje brzmienie: „Rynki finansowe, finanse międzynarodowe, finanse 
publiczne”; 

 HS4_7 otrzymuje oznaczenie HS4_8; 

 HS4_7 otrzymuje brzmienie: „Bankowość, finanse przedsiębiorstw, rachunkowość”; 

 HS4_8 otrzymuje oznaczenie HS4_9; 

 HS4_9 otrzymuje oznaczenie HS4_10; 

 HS4_10 otrzymuje oznaczenie HS4_11; 

 HS4_11 otrzymuje oznaczenie HS4_12; 

 HS4_12 otrzymuje oznaczenie HS4_13; 

 HS4_13 otrzymuje oznaczenie HS4_14; 

 HS4_14 otrzymuje oznaczenie HS4_15; 

 HS4_15 otrzymuje oznaczenie HS4_16; 

 panel HS5 przyjmuje brzmienie: „Prawo, nauki o polityce, polityki publiczne”; 



 

 

 

 HS6_14 przyjmuje brzmienie: „Struktura i dynamika społeczna, zmiana środowiska  
i społeczeństwo”. 
 

 
                                                            § 2. 

 
Tekst jednolity podziału na dyscypliny i grupy dyscyplin w ramach których są ogłaszane  
i przeprowadzane konkursy Narodowego Centrum Nauki wraz z wprowadzonymi zmianami,  
o których mowa w § 1., stanowi załącznik do niniejszej uchwały. 
 

 
                                                            § 3. 

 
Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia. 
 
 

 
 
 

prof. dr hab. Michał Karoński 
  

Przewodniczący Rady  
Narodowego Centrum Nauki 


