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 Rada  
Narodowego Centrum Nauki  
 

 
UCHWAŁA  NR 38/2011 

 
 z dnia 8 września  2011 r. 

 
RADY NARODOWEGO CENTRUM NAUKI 

 
w sprawie zmiany uchwały nr 5/2011 z dnia 10 lutego 2011 r. z późn. zm. 

w sprawie określenia dyscyplin i grup dyscyplin, w ramach których  
będą ogłaszane i przeprowadzane konkursy na realizację projektów badawczych  

 
 

§ 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), Rada Narodowego Centrum Nauki wprowadza 
następujące zmiany w podziale na dyscypliny i grupy dyscyplin, w ramach których będą 
ogłaszanei przeprowadzane konkursy na realizację projektów badawczych, określonym 
uchwałą nr 5/2011 z dnia 10 lutego 2011 r. z późn. zm.: 
 

1) ST3_19 o nazwie „Biofizyka” zostaje skreślony  w tym panelu; 
2) ST3_20 o nazwie „Inne zagadnienia pokrewne otrzymuje oznaczenie ST3_19; 
3) nazwa panelu ST7 otrzymuje brzmienie: „Inżynieria systemów i telekomunikacji: 

elektronika, telekomunikacja, optoelektronika, m.in.:” 
4) ST7_2 otrzymuje brzmienie: „Elektrotechnika, elektronika: półprzewodniki, elementy  

i układy, systemy”; 
5) ST7_6 otrzymuje brzmienie: „Technologie telekomunikacyjne, technologie wysokiej 

częstotliwości”; 
6) ST7_8 otrzymuje brzmienie: „Sieci telekomunikacyjne”; 
7) nazwa panelu ST8 otrzymuje brzmienie: „Inżynieria procesów i produkcji: 

modelowanie, projektowanie, sterowanie, konstrukcje i procesy budowlane, inżynieria 
materiałowa, systemy energetyczne, m.in.:”; 

8) ST8_1 o nazwie „Technologie lotnicze” zostaje skreślony; 
9) ST8_1 otrzymuje brzmienie: „Inżynieria chemiczna, chemia techniczna, inżynieria 

środowiska, inżynieria sanitarna, inżynieria procesowa”; 
10) ST8_2 otrzymuje brzmienie: „Inżynieria wodna, inżynieria lądowa, inżynieria lotnicza”; 
11) ST8_4  o nazwie „Komputerowe wspomaganie projektowania i produkcji” otrzymuje 

oznaczenie ST8_3; 
12) ST8_5 o nazwie „Termomechanika (mechanika ciała stałego, mechanika płynów, 

termodynamika)” otrzymuje oznaczenie ST8_4; 
13) ST8_5 otrzymuje brzmienie: „Systemy energetyczne (produkcja, dystrybucja)”; 
14) ST8_7 o nazwie „Mechanika, mechanika precyzyjna” otrzymuje oznaczenie ST8_6; 
15) ST8_7 otrzymuje brzmienie: „Budowa maszyn (modelowanie, kształtowanie, obróbka); 
16) ST8_9 o nazwie „Inżynieria materiałowa (biomateriały, metale, ceramika, polimery, 

kompozyty)” otrzymuje oznaczenie ST8_8; 
17) ST8_10 o nazwie „Inżynieria produkcji, inżynieria procesowa” zostaje skreślony; 
18) ST8_11 o nazwie „Wzornictwo, projektowanie wyrobów i maszyn, ergonomia, układ 

człowiek – maszyna” otrzymuje oznaczenie ST8_9; 
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19) w panelu ST8 wprowadza się dodatkowe pomocnicze określenie identyfikujące  
o nazwie: „Zagadnienia techniczne w architekturze”, które otrzymuje oznaczenie 
ST8_10; 

20) ST8_14 o nazwie „Inne zagadnienia pokrewne” otrzymuje oznaczenie ST8_11; 
21) nazwa panelu ST10 otrzymuje brzmienie: „Nauki o Ziemi: geografia fizyczna, geologia, 

geofizyka, meteorologia, geodezja z kartografią, oceanologia, klimatologia, m.in.:”; 
22) ST10_1 otrzymuje brzmienie: „Chemia i fizyka atmosfery, zanieczyszczenia powietrza”; 
23) ST10_2 otrzymuje brzmienie: „Meteorologia”; 
24) ST10_4 otrzymuje brzmienie: „Geoekologia”; 
25) ST10_5 otrzymuje brzmienie: „Tektonika, sedymentologia, wulkanologia, geologia 

planetarna”; 
26) ST10_7 otrzymuje brzmienie: „Fizyka wnętrza Ziemi, sejsmologia, grawimetria”; 
27) ST10_8 otrzymuje brzmienie: „Oceanologia chemiczna i fizyczna”; 
28) ST10_9 otrzymuje brzmienie: „Geomechanika i geologia inżynierska”; 
29) ST10_10 otrzymuje brzmienie: „Mineralogia, petrologia, geologia złóż”; 
30) ST10_11otrzymuje brzmienie: „Geochemia”; 
31) ST10_14 otrzymuje brzmienie: „Geografia fizyczna, geomorfologia, glacjologia”; 
32) ST10_15 otrzymuje brzmienie: „Geodezja, kartografia, systemy informacji 

geograficznej, teledetekcja”; 
33) ST10_16 otrzymuje brzmienie: „Geomagnetyzm, paleomagnetyzm, magnetotelluryka”; 
34) w panelu NZ1 wprowadza się dodatkowe pomocnicze określenie identyfikujące  

o nazwie: „Biologia drobnoustrojów”, które otrzymuje oznaczenie NZ1_10; 
35) NZ1_10 o nazwie „Inne zagadnienia pokrewne” otrzymuje oznaczenie NZ1_11; 
36) nazwa panelu NZ4 otrzymuje brzmienie: „Biologia na poziomie tkanek, narządów  

i organizmów: budowa i czynności układów, narządów i organizmów ludzi i zwierząt, 
medycyna doświadczalna, podstawy neurologii, m.in.:”; 

37) NZ4_6 otrzymuje brzmienie: „Endokrynologia”; 
38) NZ4_11 o nazwie „Biologia nowotworów” zostaje skreślony; 
39) NZ4_12 o nazwie „Laboratoryjna diagnostyka medyczna” zostaje skreślony; 
40) NZ4_13 o nazwie „Laboratoryjna diagnostyka weterynaryjna” zostaje skreślony; 
41) NZ4_14 o nazwie „Obrazowa diagnostyka medyczna” zostaje skreślony; 
42) NZ4_15 o nazwie „Obrazowa diagnostyka weterynaryjna” zostaje skreślony; 
43) NZ4_16 o nazwie „Farmacja” zostaje skreślony; 
44) NZ4_17 o nazwie „Farmakologia” zostaje skreślony; 
45) w panelu NZ4 wprowadza się dodatkowe pomocnicze określenie identyfikujące  

o nazwie „Metabolizm”, które otrzymuje oznaczenie NZ4_11; 
46) NZ4_18 o nazwie „Inne zagadnienia pokrewne” otrzymuje oznaczenie NZ4_12; 
47) nazwa panelu NZ5 otrzymuje brzmienie: Choroby zakaźne ludzi i zwierząt: przyczyny, 

mechanizmy, rozpoznawanie i leczenie chorób, zatruć i urazów (z wyjątkiem chorób 
neurologicznych), m.in.:”; 

48) NZ5_9 o nazwie „Prewencja chorób człowieka” zostaje skreślony; 
49) NZ5_10 o nazwie „Prewencja chorób zwierząt” zostaje skreślony; 
50) NZ5_11 o nazwie „Inne zagadnienia pokrewne” otrzymuje oznaczenie NZ5_9; 
51) nazwa panelu NZ6 otrzymuje brzmienie: „Immunologia i choroby zakaźne ludzi  

i zwierząt: odporność, choroby immunologiczne, immunoterapia, choroby zakaźne  
i inwazyjne, mikrobiologia, transplantologia, alergologia, m.in.:”; 

52) nazwa panelu NZ7 otrzymuje brzmienie: „Zdrowie publiczne: epidemiologia, choroby 
cywilizacyjne i społeczne, zagrożenie środowiskowe dla zdrowia ludzi i zwierząt, 
medyczna i weterynaryjna ochrona zdrowia publicznego, medycyna pracy, nauki  
o lekach, m.in.:” 

53) w panelu NZ7 wprowadza się dodatkowe pomocnicze określenie identyfikujące  
o nazwie „Prewencja chorób człowieka”, które otrzymuje oznaczenie NZ7_12; 
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54) w panelu NZ7 wprowadza się dodatkowe pomocnicze określenie identyfikujące  
o nazwie „Prewencja chorób zwierząt”, które otrzymuje oznaczenie NZ7_13; 

55) w panelu NZ7 wprowadza się dodatkowe pomocnicze określenie identyfikujące  
o nazwie „Farmacja, farmakoterapia, farmakologia”, które otrzymuje oznaczenie 
NZ7_14; 

56) w panelu NZ7 wprowadza się dodatkowe pomocnicze określenie identyfikujące  
o nazwie „Toksykologia”, które otrzymuje oznaczenie NZ7_15; 

57)  NZ7_12 o nazwie „Inne zagadnienia pokrewne” otrzymuje oznaczenie NZ7_16; 
58)  NZ8_10 o nazwie „Ochrona zasobów genetycznych” zostaje skreślony; 
59) NZ8_11 o nazwie „Taksonomia i filogenetyka”  otrzymuje oznaczenie NZ8_10; 
60) NZ8_12 o nazwie „Botanika” otrzymuje oznaczenie NZ8_11; 
61) NZ8_13 o nazwie „Zoologia” otrzymuje oznaczenie NZ8_12; 
62) NZ8_14 o nazwie „Inne zagadnienia pokrewne” otrzymuje oznaczenie NZ8_13; 
63) nazwa panelu NZ9 otrzymuje brzmienie: „Podstawy stosowanych nauk o życiu: 

rolnictwo, leśnictwo, ogrodnictwo, rybactwo, żywienie i żywność, biotechnologia 
środowiskowa”; 

64) w panelu NZ9 wprowadza się dodatkowe pomocnicze określenie identyfikujące 
„Ochrona zasobów genetycznych”, które otrzymuje  oznaczenie NZ9_12; 

65) NZ9_11 o nazwie „Inne zagadnienia pokrewne” otrzymuje oznaczenie NZ9_13. 
 

 
§ 2. 

 

Tekst jednolity z wprowadzonymi zmianami, o których mowa w § 1. stanowi załącznik do 
niniejszej uchwały.  

 

 
 

 Przewodniczący 
Rady Narodowego Centrum Nauki 
 

          
 
     prof. dr hab. Michał Karoński 


