Załącznik nr 5

ZAKRES DANYCH WYMAGANYCH
WE WNIOSKU O FINANSOWANIE STYPENDIUM DOKTORSKIEGO
W KONKURSIE ETIUDA 2
Informacje wymagane w elektronicznym formularzu wniosku. Wersja drukowana obejmuje jedynie
sekcje:

A: pkt 2
B: pkt 1, pkt 2, pkt 61
D.1: pkt 1, pkt 3
G

A. DANE JEDNOSTKI NAUKOWEJ2
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Status jednostki naukowej.
Nazwa i adres (nr tel., fax., e-mail, www).
Siedmiocyfrowy identyfikator gminy.
NIP, REGON.
Status organizacyjny.
Podmiot sprawujący nadzór
Uprawnienia do nadawania stopni naukowych oraz profili działalności
Czy jednostka naukowa stanowi jednostkę zaliczaną do sektora finansów publicznych?
Kierownik jednostki naukowej.

B. INFORMACJE OGÓLNE
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Temat pracy doktorskiej.
Panel dyscyplin (zgodnie z wykazem, wybrać maks.1)
Pomocnicze określenia identyfikujące (maks. 3, w tym przynajmniej jedno, w którym
składany jest wniosek).
Okres pobierania stypendium doktorskiego (do 12 miesięcy).
Termin rozpoczęcia pobierania stypendium doktorskiego (1 października 2014 r.).
Planowane nakłady (zł) w tym ogółem i na pierwszy rok realizacji.

B.1. INFORMACJA
O
ZAGRANICZNYM
OŚRODKU
NAUKOWYM,
MIEJSCEM PLANOWANEGO PRZEZ WNIOSKODAWCĘ STAŻU
1.
2.
3.

BĘDĄCYM

Nazwa zagranicznego ośrodka naukowego.
Adres zagranicznego ośrodka naukowego.
Charakterystyka zagranicznego ośrodka naukowego, wraz z uzasadnieniem wyboru tego
ośrodka.

1

Wyłącznie planowane nakłady ogółem.
Należy podać dane jednostki naukowej, w której wnioskodawca: ma wszczęty przewód doktorski lub zmierza
otworzyć przewód doktorski do dnia 30 czerwca 2014 r., lub jest uczestnikiem studiów doktoranckich.
2

1

C. KRÓTKI OPIS PROWADZONYCH BADAŃ NAUKOWYCH W RAMACH ROZPRAWY
DOKTORSKIEJ (1 str. zdefiniowanego maszynopisu3)
C.1. UZASADNIENIE
SPEŁNIENIA
KRYTERIUM
BADAŃ
PODSTAWOWYCH PROWADZONYCH BADAŃ (maks. 2,5 tys. znaków ze spacjami)
C.2. CZY WNIOSEK SKŁADANY JEST PO RAZ PIERWSZY W NARODOWYM CENTRUM
NAUKI?
Jeżeli zaznaczono „NIE” należy podać nr rejestracyjny poprzedniego wniosku, wymienić
jakie były zarzuty recenzentów, co zostało zmienione we wniosku, zamieścić odpowiedzi
wnioskodawcy na uwagi ekspertów i recenzentów (maks. 10 tys. znaków ze spacjami)
D. INFORMACJA O WNIOSKODAWCY4 I JEGO PROMOTORZE (ankieta dorobku naukowego
wymagana jest tylko dla osoby ubiegającej się o przyznanie stypendium doktorskiego)
D.1. DANE OSOBOWE
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Imię i nazwisko, tytuł zawodowy/stopień naukowy.
PESEL / data urodzenia5.
Adres zamieszkania, nr tel., nr faksu, e-mail.
Miejsca zatrudnienia i zajmowane stanowiska.
Charakter udziału.
Informacja o przewodzie doktorskim6 (data wszczęcia przewodu).

D.2. ANKIETA DOROBKU NAUKOWEGO WNIOSKODAWCY
1.
2.
3.

4.

Imię i nazwisko.
Przebieg kariery naukowej (nazwa uczelni szkoły wyższej, instytutu lub innej jednostki
organizacyjnej, specjalność, data uzyskania tytułu zawodowego magistra).
Wykaz wszystkich publikacji7, w tym publikacje w renomowanych czasopismach lub
wydawnictwach naukowych (podać miejsce i datę publikacji, aktualny pięcioletni „impact
factor” czasopism i liczbę cytowań poszczególnych publikacji, łączną liczbą cytowań
wszystkich dotychczasowych publikacji bez autocytowań oraz indeks H wg Web of
Science – nie dotyczy HS).
Udział w projektach badawczych oraz ich wyniki (tytuły i numery projektów, źródła
finansowania, lata i miejsca realizacji, charakter udziału przy realizacji projektu, wykaz
najważniejszych publikacji będących efektem realizacji każdego z projektów oddzielnie).

3

Rozmiar strony - A4, typ czcionki - Times New Roman, wielkość czcionki 11-12 pkt, interlinia - pojedyncza, marginesy
– boczne 2 cm, dolne 1, 5 cm.
4
Z wnioskami o finansowanie stypendiów doktorskich mogą występować osoby rozpoczynające karierę naukową
nieposiadające stopnia naukowego doktora, zgodnie z art. 28 ust. 1 ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o Narodowym
Centrum Nauki (Dz. U. z 2010 r. Nr 96, poz. 617 z późn. zm.), które przygotowują rozprawę doktorską i mają wszczęty
przewód doktorski w polskich jednostkach naukowych.
5
Należy podać w przypadku obcokrajowców nieposiadających PESEL.
6
Dotyczy wnioskodawcy.
7
Tytuły prac w oryginalnym języku publikacji.
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5.

6.
7.

Doświadczenie naukowe zdobyte w Polsce i za granicą, w tym wystąpienia na
konferencjach krajowych i zagranicznych (państwo, instytucja, rodzaj pobytu, okres
pobytu).
Najważniejsze międzynarodowe i polskie wyróżnienia wynikające z prowadzenia badań
naukowych (rodzaj wyróżnienia, miejsce i data).
Otrzymane stypendia i nagrody.

E. FORMY FINANSOWANIA STYPENDYSTY
1.

Okres pobierania stypendium naukowego (w miesiącach):
Termin rozpoczęcia pobierania stypendium:

2.

Długość trwania stażu w zagranicznym ośrodku naukowym (w miesiącach):
Kraj odbywania stażu8:

3.

Odległość w linii prostej między miejscem zamieszkania a zagranicznym ośrodkiem
naukowym będącym miejscem odbywania zagranicznego stażu naukowego 9:

F. KOSZTORYS
(rodzaj wsparcia finansowego NCN: stypendium naukowe NCN10; środki finansowe na pokrycie
kosztów stażu w zagranicznym ośrodku naukowym11; środki finansowe na pokrycie kosztów
podróży do ośrodka naukowego będącego miejscem odbywania stażu 12; łączne wsparcie
finansowe NCN; kwoty w zł)
G. OŚWIADCZENIA WNIOSKODAWCY
1.

Oświadczam, że mój przewód doktorski został wszczęty dnia…..w….13
Oświadczam, że planuję wszczęcie przewodu doktorskiego do dnia 30 czerwca 2014 13

2.

Oświadczam, że zobowiązuję się do uzyskania stopnia naukowego doktora do dnia…

3.

Oświadczam, że jednostka naukowa wskazana we wniosku jako miejsce otwarcia
przewodu doktorskiego lub odbywania studiów doktoranckich, wyraziła na piśmie zgodę
w przypadku przyznania stypendium na:

8

Zgodnie z tabelami procentowych wskaźników korekcyjnych będących załącznikiem nr 1 do uchwały Rady NCN nr
91/2013 z dnia 12 grudnia 2013 r.
9
Zgodnie z tabelą stawek będącą załącznikiem nr 2 do uchwały Rady NCN nr 91/2013 z dnia 12 grudnia 2013 r.
10
Stypendium naukowe w wysokości 3 000 zł miesięcznie przyznawane jest na czas przygotowywania rozprawy
doktorskiej w okresie nieprzekraczającym 12 miesięcy.
11
Wnioskodawca otrzymuje środki finansowe na pokrycie kosztów związanych z pobytem w zagranicznym ośrodku
naukowym w zryczałtowanej kwocie w wysokości 9 000 zł miesięcznie, skorygowanej o procentowy wskaźnik
korekcyjny dla danego kraju, zgodnie z wartościami zamieszczonymi w tabelach będących załącznikiem nr 1 do
uchwały Rady NCN nr 91/2013 z dnia 12 grudnia 2013 r.
12
Wnioskodawca otrzymuje środki finansowe na pokrycie kosztów podróży (w obie strony) do zadeklarowanego
ośrodka naukowego, będącego miejscem stażu zagranicznego, w zryczałtowanej kwocie w wysokości od 1000 do
10 000 zł, w zależności od odległości między miejscem zamieszkania, a zagranicznym ośrodkiem naukowym, zgodnie
ze stawkami zawartymi w załączniku nr 2 do uchwały Rady NCN nr 91/2013 z dnia 12 grudnia 2013 r.
13
Należy oświadczyć, jeśli dotyczy.
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a) wypłacanie stypendium naukowego oraz innych środków finansowych uwzględnionych
w niniejszym wniosku,
b) sprawowanie nadzoru nad realizacją i prawidłowością wydatkowania środków
finansowych.
4.

Wyrażam zgodę na zamieszczenie moich danych osobowych zawartych we wniosku
w zbiorze danych Narodowego Centrum Nauki oraz na przetwarzanie tych danych
zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych
(Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926, z późn. zm.).

5. W przypadku zakwalifikowania do finansowania złożonego przez mnie wniosku, wyrażam
zgodę na publikację przez Narodowe Centrum Nauki na stronie podmiotowej Centrum w
Biuletynie Informacji Publicznej następujących informacji:
a. imienia i nazwiska wraz z tytułem złożonego wniosku,
b. pozycji na liście rankingowej,
c. nazwy podmiotu, w którym będzie realizowane stypendium.
6. Oświadczam, świadomy odpowiedzialności prawnej wynikającej z przekazania
nieprawdziwych informacji, że informacje zawarte we wniosku i jego załącznikach, o
numerze ID <ID WNIOSKU> złożonym za pośrednictwem systemu OSF (Obsługa
Strumieni Finansowania), są zgodne ze stanem faktycznym i prawnym.

………………………………………………………………

Podpis wnioskodawcy
Wniosek sporządzono (miejscowość, data): . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
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H.

OPIS
BADAŃ
NAUKOWYCH
PROWADZONYCH
W
RAMACH
PRZYGOTOWYWANEJ ROZPRAWY DOKTORSKIEJ (maks. do 10 stron standardowego
maszynopisu3)

1. Cel naukowy prowadzonych badań
(problem jaki wnioskodawca podejmuje się rozwiązać w pracy doktorskiej, hipotezy badawcze).
2. Znaczenie prowadzonych badań
(dotychczasowy stan wiedzy, uzasadnienie podjęcia problemu badawczego, znaczenie wyników
badań dla rozwoju danej dziedziny i dyscypliny naukowej).
3. Koncepcja, plan badań
(ogólny plan badań, szczegółowe cele badawcze, wyniki badań wstępnych).
4. Metodyka badań (sposób realizacji badań, metody, techniki i narzędzia badawcze, metody
analizy i opracowania wyników, urządzenia i aparatura wykorzystywane w badaniach).
5. Literatura

5

ZAŁĄCZNIKI
Załącznik nr 114.
Kopia uchwały rady jednostki organizacyjnej lub zaświadczenie o wszczęciu przewodu
doktorskiego.
Załącznik nr 2.
Dokument (w języku angielskim) potwierdzający
naukowego na odbycie stażu przez wnioskodawcę.

zgodę

zagranicznego

ośrodka

Przewodniczący
Rady Narodowego Centrum Nauki

prof. dr hab. Michał Karoński
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Dotyczy osób, które mają wszczęty przewód doktorski.
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