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UCHWAŁA NR 95/2017 

RADY NARODOWEGO CENTRUM NAUKI 

z dnia 23 października 2017 r. 

w sprawie wyboru członków Zespołów Ekspertów do oceny wniosków 
o finansowanie projektów badawczych w konkursach Narodowego Centrum Nauki 

MAESTRO 9, HARMONIA 9, SONATA BIS 7, SONATA 13 
 
 

§ 1 

Na podstawie art. 18 pkt. 7 ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o Narodowym Centrum Nauki 
(Dz. U. z 2016 r. poz. 1071 z późn. zm.) w związku z § 6. Regulaminu przyznawania 
środków na realizację zadań finansowanych przez Narodowe Centrum Nauki w zakresie 
projektów badawczych, staży po uzyskaniu stopnia naukowego doktora oraz stypendiów 
doktorskich, przyjętego uchwałą Rady NCN nr 56/2017 z dnia 8 czerwca 2017 r. Rada 
Narodowego Centrum Nauki wybiera Zespoły Ekspertów odpowiedzialne za ocenę wniosków 
o finansowanie projektów badawczych w następujących konkursach Narodowego Centrum 
Nauki ogłoszonych 14 czerwca 2017 r.  
 

1) MAESTRO 9 – na projekty badawcze dla doświadczonych naukowców mające 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. 

 

2) HARMONIA 9 – na projekty badawcze realizowane w ramach współpracy 
międzynarodowej niepodlegające współfinansowaniu z zagranicznych środków 
finansowych. 

 

3) SONATA BIS 7 – na projekty badawcze, mające na celu powołanie nowego zespołu 

naukowego, realizowane przez osoby posiadające stopień naukowy lub tytuł naukowy, 
które uzyskały stopień naukowy doktora w okresie od 5 do 12 lat przed rokiem 
wystąpienia z wnioskiem. 

 

4) SONATA 13 –  na projekty badawcze, realizowane przez osoby posiadające stopień 
naukowy doktora, uzyskany w okresie od 2 do 7 lat przed rokiem wystąpienia 
z wnioskiem. 

 
§ 2 

Lista członków Zespołów Ekspertów w poszczególnych grupach dyscyplin Narodowego 
Centrum Nauki, odpowiedzialnych za ocenę wniosków o finansowanie projektów 
badawczych w konkursie MAESTRO 9, HARMONIA 9, SONATA BIS 7, SONATA 13, 
stanowi załącznik do niniejszej uchwały. 
 
 

 
 

prof. dr hab. Janusz Janeczek 

Przewodniczący Rady 
Narodowego Centrum Nauki 


