
AKTUALNE KONKURSY 
PROJEKTY FINANSOWANE PRZEZ MINISTERSTWO EDUKACJI I NAUKI 

Nazwa Konkursu/Programu Termin Cel Link do szczegółów konkursu 

Nauka dla Społeczeństwa Cały rok 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 społeczno-
gospodarczego 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. 

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

Rozwój Czasopism 
Naukowych 

Do: 5.11.21r., 
16:00 

Wsparcie polskich czasopism naukowych w realizacji 
strategii ich rozwoju obejmujących działania zmierzające do 
podniesienia poziomu praktyk wydawniczych i edytorskich, 
zwiększenia wpływu czasopism na rozwój nauki oraz 
utrzymania się czasopism w międzynarodowym obiegu 
naukowym. 

https://www.gov.pl/web/edukacja-i-nauka/rozwoj-czasopism-
naukowych 

Program ochotniczego 
szkolenia wojskowego 

studentów „Legia 
Akademicka” 

Do 20 listopada 
2021 przesłanie 

wykazu 
studentów do 

szefa 
wojewódzkiego 

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. 

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



sztabu 
wojskowego 

PROJEKTY FINANSOWANE PRZEZ NAWA 

Nazwa 
Konkursu/Programu 

Termin Cel Link do szczegółów konkursu 

Welcome to Poland do 10 listopada 
2021 r. godz. 

15:00 

Głównym celem programu jest wsparcie zdolności 
instytucjonalnej uczelni posiadających Kartę Erasmusa dla 
Szkolnictwa Wyższego oraz jednostek naukowych 
prowadzących kształcenie w obszarze obsługi zagranicznych 
studentów, doktorantów i kadry akademickiej. 

https://cawp.uj.edu.pl/kalendarz/-
/journal_content/56_INSTANCE_WArEDAddN1RI/102715934/148688423 

KONKURS OGŁOSZONY PRZEZ BNP Paribas Food&Agro 

Nazwa 
Konkursu/Programu 

Termin Cel Link do szczegółów konkursu 

KONKURS NA NAJLEPSZĄ 
PRACĘ DYPLOMOWĄ 
AGRO 

Do 31 
października 
2021 r. 

Do konkursu zgłaszane mogą być prace dyplomowe: 
magisterskie, inżynierskie i licencjackie, w których została 
poruszona problematyka związana z rozwojem 
agrobiznesu, tj. z postępem, innowacyjnością i 
zrównoważonym rozwojem gospodarstw rolnych, 
rozwojem obszarów wiejskich, 
ekologią oraz innymi działaniami przynoszącymi wartość 
dodaną dla społeczeństwa wiejskiego, zdrowia, środowiska 
naturalnego, gospodarstw rolnych, obszarów wiejskich, 
przemysłu rolnospożywczego oraz zrównoważenia 
produkcji żywności. 

https://www.bnpparibas.pl/agroabsolwent/ 

 


