
 

Warszawa, 15 września 2022 r. 
 

 

 
 

Rekomendacje Akademii Młodych Uczonych  
w sprawie zmian w programie Narodowego Centrum Nauki:  

PRELUDIUM BIS 

 

 
 
Akademia Młodych Uczonych PAN rekomenduje następujące zmiany w programie 
“PRELUDIUM BIS” organizowanym i przyznawanym przez Narodowe Centrum Nauki, 
które przesłaliśmy również do Narodowego Centrum Nauki. 

 

 
W kwestii wynagrodzeń: 

 
1. Wzrost wynagrodzenia (przydzielanego w formie stypendium) zatrudnionego 

w projekcie doktoranta lub doktorantki do 5 000 zł oraz 6 000 zł netto (przed 
i po ocenie śródokresowej) - proponujemy, aby składki oraz ubezpieczenia 
pokrywane były przez Szkoły Doktorskie, a doktorant otrzymywał 
wynagrodzenie w kwocie zaplanowanej w grancie. Zwiększy to 
konkurencyjność grantu w stosunku do innych oferowanych przez NCN, w 
których doktorant może maksymalnie otrzymywać 5 000 zł miesięcznie. 
 

2. Wprowadzenie wynagrodzenia dla promotora lub promotorki: 
wynagrodzenie w formie dodatku do pensji zachęciłoby potencjalnych 
opiekunów i opiekunki projektu do aplikacji w programie. W obecnym kształcie 
program przewiduje, że promotor lub promotorka może zaplanować dla siebie 
max. 40 000 zł, które może przeznaczyć na dowolny cel, w tym na 
wynagrodzenia. Proponujemy, aby promotor mógł otrzymywać wynagrodzenie 
w wysokości 2 800 zł brutto miesięcznie - tak jak w przypadku grantów OPUS. 
 

 
W odniesieniu do realizacji projektu: 

 
1. Proponujemy, aby obowiązkowy staż zagraniczny był uwzględniony  

w kosztorysie PRELUDIUM BIS, co zniesie konieczność występowania o staż 
do NAWA. Zmniejszy to liczbę procedur administracyjnych i ryzyk w czasie 
realizacji projektu. Rekomendujemy, by była to osobna kategoria kosztów  
z budżetem porównywalnym np. do Programu Bekkera w NAWA. 
 

2. Proponujemy, aby efektem realizacji projektu było wszczęcie 
postępowania w sprawie nadania stopnia doktora najpóźniej w terminie 

12 miesięcy od zakończenia realizacji projektu, a nie jak to jest w tej chwili 
uzyskanie przez doktoranta stopnia naukowego doktora najpóźniej w terminie 
12 miesięcy od zakończenia realizacji projektu. Zwracamy w tym miejscu 



uwagę, że często terminy wykonania recenzji są niedotrzymywane, a tym 
samym okres uzyskania stopnia naukowego doktora może się wydłużyć ponad 
12 miesięcy z przyczyn niezależnych od doktoranta i jego promotora. 

 

 

W imieniu Akademii Młodych Uczonych, 

 

 

(-) dr Jacek Ł. Kolanowski 

Przewodniczący AMU PAN 

 


