AKTUALNE KONKURSY
Nazwa
Konkursu/Programu
Nauka dla Społeczeństwa

Termin
Cały rok

Program ochotniczego
szkolenia wojskowego
studentów „Legia
Akademicka”

Nagroda im. Artura
Rojszczaka - Klub
Stypendystów Fundacji na
Rzecz Nauki Polskiej

31 stycznia
2022 r.

PROJEKTY FINANSOWANE PRZEZ MINISTERSTWO EDUKACJI I NAUKI
Cel
Program obejmuje wsparcie finansowe projektów w trzech
filarach:
•
Doskonałość naukowa – wsparcie projektów, które
mają na celu m.in podnoszenie jakości badań naukowych,
podejmowanie nowych i ważnych dla rozwoju społecznogospodarczego tematów badawczych,
umiędzynarodowienie polskiej nauki, zwiększenie jej
rozpoznawalności i kształtowanie jej odbioru społecznego;
•
Nauka dla innowacyjności – wsparcie projektów
zwiększających efektywność współpracy nauki z
otoczeniem gospodarczym, wspierających innowacyjność
oraz komercjalizację wyników badań naukowych i prac
rozwojowych, upowszechniających wiedzę na temat
związków między nauką, innowacyjnością i gospodarką;
•
Humanistyka – Społeczeństwo – Tożsamość –
wsparcie projektów popularyzujących innowacyjne i
interdyscyplinarne badania w obszarze humanistyki,
promujących postawy patriotyczne, tradycje narodowe i
regionalne, a także badających źródła kultury polskiej w
kraju i za granicą.
Studenci mogą wziąć udział w szkoleniu wojskowym. Na
podstawie porozumienia zawartego pomiędzy Ministrem
Obrony Narodowej a Ministrem Nauki i Szkolnictwa
Wyższego organizatorem części teoretycznej ochotniczego
szkolenia studentów, obejmującej min. przedmioty z
zakresu obronności i wiedzy wojskowej jest Rektor uczelni,
w której realizowany jest proces szkolenia wojskowego.
Nagroda im. Artura Rojszczaka - wyróżnienie i jednocześnie
indywidualna nagroda pieniężna w wysokości 5000 zł netto jest przyznawana corocznie młodym doktorom (do 5 lat po
otrzymaniu doktoratu), którzy poza wybitnymi
osiągnięciami naukowymi wyróżniają się humanistyczną

Link do szczegółów konkursu

https://www.gov.pl/web/edukacja-i-nauka/nauka-dla-spoleczenstwa-nowy-program-ministra-edukacji-i-nauki

https://www.gov.pl/web/obrona-narodowa/legia-akademicka

http://www.klub-fnp.pl/nagroda-arojszczaka/nagroda-im-rojszczaka

Konkurs o Nagrodę
Prezesa NBP za wybitne
publikacje książkowe z
zakresu bankowości,
pieniądza i finansów

31 grudnia
2021 r.

postawą, szerokimi horyzontami, umiejętnością
przełamywania barier i przekraczania ram wąskich
specjalizacji naukowych.
Celem Konkursu jest wyłonienie najlepszej naukowej
publikacji książkowej z zakresu bankowości, pieniądza i
finansów, a ponadto podnoszenie jakości publikacji
ekonomicznych oraz promocja najwybitniejszych z nich.
Do Konkursu można zgłaszać wydawnictwa napisane w
języku polskim, wydane lub rozpowszechnione na terenie
Polski między 22 stycznia 2019 r. a 10 września 2021 r.
Publikacje mogą mieć jednego lub wielu autorów. Termin
nadsyłania prac: 31 grudnia 2021 r.

https://www.nbp.pl/home.aspx?f=/konkursy/2021/nagroda/index.html

