
Stypendia naukowe

Dla studentów i doktorantów zaangażowanych w realizację
projektu.

Przyznawane są w drodze otwartych konkursów.

Regulamin I przyznawania stypendiów – edycje 10 - 23

Regulamin II przyznawania stypendiów – edycje 24 - 31

Regulamin III przyznawania stypendiów – edycja 32

Regulamin IV przyznawania stypendiów – od edycji 33



 warunki przyznania stypendium muszą być spełnione tylko
na dzień rozpoczęcia zadań w projekcie

 ze środków jednego projektu finansowanych może być
co najwyżej 10 stypendiów

 od 17 edycji konkursowej – w okresie pobierania stypendium
naukowego wykonawca nie pobiera wynagrodzenia
ze środków NCN
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Stypendium naukowe od 10 do 23 edycji 

Regulamin I przyznawania stypendiów 



Stypendium naukowe od 24 edycji

Regulamin II - IV przyznawania stypendiów 

 warunki przyznania stypendium naukowego muszą
być spełnione przez cały okres realizacji zadań w projekcie,
jeśli któryś warunek przestanie byś spełniony,
to stypendium może być pobierane nie dłużej niż przez
6 miesięcy

 budżet stypendiów jest ustalony przez Radę NCN
dla poszczególnych konkursów
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Czy jest możliwe łączenie zaplanowanych stypendiów
naukowych?

Tak, pod warunkiem, że połączone stypendia będą przyznane
w ramach otwartego konkursu oraz będą spełniać warunki:

Regulamin I

czasowe (6 - 60 mies.) i kwotowe (500 - 3000 zł mies.)

Regulamin II

czasowe (do 60 mies.) i kwotowe (1000 - 4500 zł mies.)

Regulamin III kwotowe (1000 - 4500 zł mies.)

Regulamin IV kwotowe (1000 - 5000 zł mies.)

Zmiany w stypendiach



W projekcie zaplanowano jedno stypendium naukowe NCN. 
Czy można wypłacić je dwóm osobom?

Regulamin I

Tak, o ile okres zaangażowania tych osób nie będzie się
pokrywał i każda z nich zostanie wyłoniona w trybie
konkursowym (6 - 60 miesięcy).

Regulamin II

Tak, o ile każda z nich zostanie wyłoniona w trybie
konkursowym (do 60 miesięcy).

Regulamin III i IV

Tak, o ile każda z nich zostanie wyłoniona w trybie
konkursowym.

Zmiany w stypendiach



Czy ta sama osoba może pobierać jednocześnie
stypendium naukowe NCN i wynagrodzenie na
podstawie umowy cywilno-prawnej wypłacane ze
środków NCN
w tym samym lub innym projekcie?

Edycje konkursowe 10-16

Tak, jest możliwe.

Edycje konkursowe od 17

Tak, pod warunkiem, że okres zawartych umów nie
będzie się pokrywał.

Zmiany w stypendiach



Czy ta sama osoba może pobierać jednocześnie stypendium
naukowe w projekcie i wynagrodzenie finansowane z innych
źródeł?

Regulamin I - IV

Tak, jest możliwe.

Stypendysta może również prowadzić własną działalność
gospodarczą.

Zmiany w stypendiach


