
Najczęściej zadawane pytania  

dotyczące konkursu dla Młodych Naukowców 

(część 2) 

1. Co powinienem wpisać we wniosku w części II w punkcie 8 dotyczącym wykazu publikacji 

jeżeli nie posiadam publikacji z IF? 

W przypadku braku publikacji z IF młody naukowiec wykazuje publikacje z ostatnich 5 lat, których jest 

autorem lub współautorem. 

2. Chciałbym starać się o środki na projekt własny, co powinienem wpisać w punkcie 8, części II 

wniosku dotyczącym wykazu publikacji?  

W punkcie dotyczącym wykazu publikacji należy wpisać publikacje, w których młody naukowiec 

będący kierownikiem projektu własnego jest autorem lub współautorem. Do wniosku nie wprowadzamy 

danych dotyczących publikacji członków zespołu realizujących projekt własny. 

3. Czy pod wnioskiem (część I i II) ma podpisać się kierownik jednostki? 

Pod wnioskiem w części I i części II podpisuje się młody naukowiec, kierownik projektu oraz kierownik 

jednostki. Jeżeli kierownik projektu jest kierownikiem jednostki pod wnioskiem podpisać powinien się 

Dziekan Wydziału. 

4. Czy promotor pomocniczy może być kierownikiem projektu? 

Kierownikiem projektu może być opiekun naukowy/promotor. Promotor pomocniczy nie może być 

kierownikiem projektu. 

5. Czy razem z wnioskiem należy dostarczyć dokumenty potwierdzające udział w konferencjach 

i stażach? 

Do wniosku nie załącza się dokumentów potwierdzających udziały w konferencjach i stażach. 

6. Czy wniosek na projekt promotorski składa promotor? 

Kierownikiem projektu we projektach promotorskich jest promotor. 

7. Do kiedy można składać wnioski? 

W bieżącym konkursie wnioski należy złożyć do 30 listopada.  

Wniosek należy złożyć w formie papierowej podpisany przez młodego naukowca, kierownika projektu 

i kierownika jednostki.  

Wniosek w formacie .doc należy przesłać na adres mailowy podany przez CWN (bez podpisu) 

8. Czy wniosek w formacie .doc ma być podpisany przez kierownika projektu i młodego 

naukowca? 

Wniosek w formacie .doc należy wysłać bez podpisów. 

9. Czy podpisując wniosek kierownik projektu musi podpisać wniosek podpisem 

elektronicznym? 

 Młody naukowiec i kierownik projektu zobowiązani są do podpisanie wyłącznie wniosku 

przekazywanego do CWN w postaci papierowej. Wersję elektroniczną nie podpisujemy.  

10.  W jakich godzinach można składać wnioski? 

Centrum Wspierania Nauki – Sekcja Projektów Naukowych – czynna jest codziennie od 7:30 do 15:00. 

11. Czy istnieje limit słów które można wpisać w hipotezie, metodyce badań oraz innowacyjności 

badań ? 

Wniosek nie zawiera limitu słów w tej części.  


