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WSTĘP  

 Rozwój zainteresowań naukowych poprzez 
projekty.  

 NCN – instytucja wspierająca działalność 
naukową w zakresie badań podstawowych. 

 Różne rodzaje konkursów (OPUS, PRELUDIUM, 
SONATA, SONATA BIS, HARMONIA, MAESTRO, 
BEETHOVEN itd.); panel HS – Nauki 
Humanistyczne, Społeczne i o Sztuce; HS4 -
Jednostka, Instytucje, Rynki.   

 Wskaźnik sukcesu w aplikowaniu o projekty.  



WYBÓR TEMATU BADAWCZEGO 
 Oryginalność tematu, nowatorskie ujęcie. 

 Duży „ładunek” teoriopoznawczy tematu, spełnienie 
wymogu badań podstawowych. 

 Ukierunkowanie tematu na stworzenie nowej 
teorii(wiedzy) lub  poszerzenie w istotny sposób 
dotychczasowej teorii  z danej dyscypliny 
(specjalności) naukowej. 

 Sposoby poszerzania wiedzy: eksploracja „w głąb”, 
integracja rozproszonych badań, 
interdyscyplinarność (wyjście poza specjalność 
naukową). 

 Profesjonalny przegląd literatury przedmiotu, 
identyfikacja luki poznawczej.  



METODYKA BADAWCZA 
 Podanie jasnego i przekonywującego sposobu rozwiązania 

zadania badawczego, opartego na adekwatnych metodach i 
technikach badawczych (desk research, teorie 
projektowania, symulacje i modelowanie, case study, 
wywiad pogłębiony, ankieta itp.).  

 Precyzyjne zdefiniowanie celów badawczych (teoretycznych, 
metodologicznych, praktycznych), sformułowanie hipotez 
badawczych. 

 Badania empiryczne służą do weryfikacji np. opracowanego 
modelu, koncepcji, teorii itp.  

 Opis rezultatu badań i zaprezentowanie, jak wynik badań 
wpłynie na poszerzenie dotychczasowej wiedzy 
(wypozycjonowanie badań na tle innych).  

 Wskazanie na ograniczenia narzędzia badawczego oraz 
przeprowadzonych badań.    



DOROBEK KIEROWNIKA I 
WYKONAWCÓW 

 Kierownik i zespół o wysokich kompetencjach, 
posiadający doświadczenie (publikacyjne, 
projektowe) w podejmowanej tematyce (h-index, 
ilość cytowań).  

 Mile widziane zespoły reprezentowane przez 
różne jednostki naukowe,  a także   zespoły 
interdyscyplinarne. 

 Większość konkursów NCN nie jest przeznaczona 
na rozpoczynanie badań, ale na ich istotne 
zgłębienie.  



PLANOWANIE KOSZTÓW 

Adekwatność kosztów do pracochłonności 
prac. 

Unikać przesadnego „Outsourcingu 
naukowego”, „turystyki konferencyjnej”. 

Stawki w umowach o dzieło.  

 



 Oryginalny temat. 

 Przekonywująca metodyka badań.  

 Kompetentny zespół, dostęp do 
infrastruktury badawczej.  

 Właściwie zaplanowane koszty. 

 Rozpowszechnianie wyników badań. 

 
OCENA MOŻLIWOŚCI 

WYKONANIA PROJEKTU 
 



 Dziękuję za uwagę  

 Dziękuję za uwagę  

i 

życzę sukcesów naukowych 
                       

                       

                       Pytania ? 

 

celina.olszak@ue.katowice.pl 

 




