
Konkursy IDUB
Możliwości dofinansowania dla badaczy

związanych tematycznie
z Priorytetowym Obszarem Badawczym V



Nowe Idee 2A w POB V

• Cel: wsparcie projektów badawczych związanych
tematycznie z Priorytetowym Obszarem Badawczym V
(nauki społeczne) trwających nie dłużej niż do 30
czerwca 2023 r.

• Wnioskodawca: badacz UW zaliczany do liczby N,
który posiada status młodego naukowca, tj. posiada
stopień doktora, od uzyskania którego nie upłynęło 7
lat.

• Harmonogram: nabór do 15 marca.
• Budżet projektu: od 30 000 zł do 100 000 zł.



Nowe Idee 2B w POB V

• Cel: wsparcie projektów badawczych związanych
tematycznie z Priorytetowym Obszarem Badawczym V
(nauki społeczne) trwających nie dłużej niż do 30
września 2023 r.

• Wnioskodawca: badacz UW zaliczany do liczby N,
który nie posiada statusu młodego naukowca, tj.
posiada stopień doktora, od uzyskania którego
upłynęło co najmniej 7 lat.

• Harmonogram: rozpoczęcie naboru w 2. połowie
lutego.

• Budżet projektu: od 30 000 zł do 100 000 zł.



I.1.1 / IV.1.1.
Program Mentor

• Cel: dofinansowanie stacjonarnych wizyt mentoringowych,
podczas których z naukowcami-mentorami zostanie
nawiązana lub wzmocniona współpraca badawcza.

• Konkurs ma ułatwić zbudowanie sieci kontaktów z
naukowcami z uczelni z innych krajów, w tym wybitnymi
badaczami cieszącymi się światowym autorytetem.

• Wnioskodawca: zespół składający się co najmniej z dwóch
badaczy UW zaliczanych do liczby N.

• Harmonogram: rozpoczęcie 2. naboru w konkursie w 2.
połowie lutego.

• Budżet wizyty: do 16 000 zł.
• Czas wizyty: 7-14 dni.



II.2.1.
Tandemy dla doskonałości

• Cel: stworzenie zespołów naukowych składających się z
zapraszanego badacza o wybitnym dorobku naukowym
oraz badaczy z UW.

• Finansowanie średnioterminowych (do 12 miesięcy)
projektów współpracy, obejmujących wizyty zagranicznych
badaczy w Polsce oraz współpracę zdalną.

• Oczekiwanym efektem jest zwiększanie poziomu
umiędzynarodowienia UW oraz rozpoznawalności badań
realizowanych na uczelni.

• Wnioskodawca: badacz UW zaliczany do liczby N lub
zespół badaczy UW.

• Harmonogram: rozpoczęcie drugiego naboru wkrótce.
• Budżet projektu: do 250 000 zł.



IV.3.1.
Mikrogranty

• Rodzaje wsparcia:
1. Finansowanie aktywnego udziału w konferencjach i seminariach
2. Organizacja konferencji przez UW.
3. Kwerendy w zagranicznych instytucjach.
4. Dofinansowanie wydawania artykułów i monografii.
5. Wizyty studyjne do prestiżowych instytucji naukowych.
6. Dofinansowanie badań wstępnych mających na celu

przygotowanie projektu grantu.
7. Pokrycie kosztów korekty tekstu naukowego przez native

speakera.
• Wnioskodawca: badacz UW zaliczany do liczby N lub

doktorant UW.
• Harmonogram: wnioski składane w trybie ciągłym.
• Budżet: do 20 000 zł (w zależności od rodzaju wsparcia).



I.2.4.
Open Access

• Cel: wspomaganie aktywności publikacyjnej w modelu
open access.

• Finansowanie wykupu opcji open access dla
artykułów oraz monografii.

• Wnioskodawca: badacz UW zaliczany do liczby N lub
doktorant UW.

• Harmonogram: wnioski składane w trybie ciągłym.
• Budżet dofinansowania:

• do 15 000 zł dla artykułu naukowego;
• do 30 000 zł dla monografii naukowej.



II.4.1.
Kongresy międzynarodowe

• Cel: organizowanie na UW unikatowych w skali światowej
konferencji i kongresów pod auspicjami m.in.
prestiżowych stowarzyszeń czy sieci skupiających
wybitnych naukowców z poszczególnych dziedzin.

• Efektami kongresów powinny być publikacje w
wydawnictwach lub specjalne wydania czasopism
uznanych za najbardziej prestiżowe w danej dziedzinie.

• Wnioskodawca: komitet organizacyjny, w skład którego
wchodzi co najmniej jeden pracownik UW.

• Harmonogram: rozpoczęcie naboru w 1. kwartale 2022.
• Budżet kongresu: do 200 000 zł.



IV.4.1.
Program wsparcia doktorantów (badania)

• Cel: dofinansowanie nowych zadań badawczych, które
podniosą jakość badań realizowanych przez doktorantów.

• Dodatkowym celem projektów jest zwiększenie odsetka
artykułów naukowych publikowanych w czasopismach z
górnego decyla najlepiej cytowanych na świecie
czasopism oraz monografii naukowych w prestiżowych
wydawnictwach, w tym we współpracy międzynarodowej.

• Wnioskodawca: doktorant UW.
• Harmonogram: nabór do 1 marca.
• Budżet projektu: do 30 000 zł.



IV.4.1.
Program wsparcia doktorantów

(mobilność)
• Cel: dofinansowanie krótkoterminowych wyjazdów

naukowych do zagranicznych jednostek naukowych oraz
udziału w szkoleniach.

• Dofinansowane zostaną projekty, które umożliwią zdobycie
przez doktorantów doświadczenia, wiedzy i umiejętności, a
także podniesienie poziomu prowadzonych przez nich
badań.

• Wnioskodawca: doktorant UW
• Harmonogram: nabór na przełomie 1. i 2. kwartału 2022 r.
• Budżet:

• do 30 000 zł dla wyjazdu naukowego
• do 15 000 zł dla szkolenia



IV.5.2.
Program dla młodych badaczek i

dydaktyczek
• Projekty w ramach tego działania mają podejmować

problem utraty zaangażowania kobiet w toku rozwoju
kariery naukowej i dydaktycznej.

• Cel: zapewnienie równych szans w karierze naukowej,
wspieranie młodych pracowników w reintegracji
zawodowej.

• Forma dofinansowania: stypendium.
• Wnioskodawca: badaczka, reprezentująca dyscypliny

naukowe, dla których zostały powołane na UW RND,
posiadająca status młodego naukowca, tj. posiadająca
stopień doktora, od uzyskania którego nie upłynęło 7 lat.

• Harmonogram: rozpoczęcie naboru w 1. kwartale 2022 r.



III.3.2.
Promocja badań naukowych

ścieżka „W”
• Cel: popularyzacja badań naukowych zrealizowanych na

UW.
• Rezultatem projektów będzie dotarcie z informacją o

wynikach badań prowadzonych na UW do odbiorców
interesujących się nauką, nie należących do ścisłego grona
naukowego, w tym do potencjalnych kandydatów na studia.

• W ramach ścieżki „W” konkursu przedmiotem
finansowania jest promocja wyników badań naukowych w
formie wykładu, prezentacji lub warsztatów.

• Wnioskodawca: pracownik UW, doktorant UW lub
pracownik reprezentujący zespół badawczy.

• Harmonogram: przełom 2. i 3. kwartału 2022 r.
• Budżet: do 20 000 zł



I.3.3.
Centrum Doskonałości

w Naukach Społecznych (CESS)
• Autonomiczny projekt powołany na UW do koordynowania i

wspierania interdyscyplinarnych działań badawczych w
obszarze nauk społecznych.

• Rodzaje aktywności:
• „Pakiet” narzędzi wspierających kariery naukowe młodych badaczy.
• Wsparcie innowacyjnych i interdyscyplinarnych przedsięwzięć

badawczych.
• Tworzenie ram instytucjonalnych i rozwój współpracy z badaczami z

zagranicy.

• Planowane działania:
• wewnętrzny konkurs grantowy (przełom 1. i 2. kwartału 2022).
• program wsparcia dla doktorantów (2. kwartał 2022).
• organizacja zajęć warsztatowych wspierających kompetencje badaczy

społecznych (profil: metody ilościowe w naukach społecznych).



Szczegółowe informacje o wszystkich konkursach IDUB
znajdują się na stronie programu w zakładce „Konkursy”:
inicjatywadoskonalosci.uw.edu.pl/konkursy/harmonogram

Osoba kontaktowa ws. konkursów w POB V:
Adam Suwiński

menedżer nauki w POB V
a.suwinski@uw.edu.pl


