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Celem  Diamentowego Grantu jest 

wsparcie wybitnie uzdolnionych studentów i 

absolwentów,  prowadzących pod kierunkiem 

opiekuna, promotora badania naukowe o wysokim 

stopniu zaawansowania, tak aby dać im 

możliwość skrócenia ścieżki kariery naukowej. 
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 W konkursie mogą wziąć udział wybitnie 
uzdolnieni:
 absolwenci studiów pierwszego stopnia, którzy 

otrzymali tytuł zawodowy licencjata lub inżyniera

 studenci jednolitych studiów magisterskich lub 
odpowiednich, którzy ukończyli trzeci rok studiów w 
roku ogłoszenia konkursu i kontynuują naukę, a w 
przypadku jednolitych studiów magisterskich 
trwających 6 lat – studenci, którzy ukończyli czwarty 
rok studiów w roku ogłoszenia konkursu i kontynuują 
naukę,
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 Planowany okres realizacji projektu nie może 
przekraczać 48 miesięcy, 

 koszt  projektu do  220 000 zł dla projektu z 
dziedziny nauk inżynieryjno-technicznych, 
dziedziny nauk medycznych i nauk o zdrowiu, 
dziedziny nauk rolniczych lub dziedziny nauk 
ścisłych i przyrodniczych.

 180 000 zł (nauk humanistycznych, dziedziny nauk 
społecznych, dziedziny nauk teologicznych lub dziedziny 
sztuki
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sposób i termin składania wniosków

 Wniosek  składa się w Zintegrowanym 
Systemie Usług dla Nauki – Obsługa Strumieni 
Finansowania (OSF)

 Wniosek  składa się w terminie dwóch 
miesięcy od dnia ogłoszenia konkursu.
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I etap oceny 
 Zespół, ocenia osiągnięcia naukowe lub artystyczne wybitne uzdolnionej 

osoby. Osiągnięcia naukowe/artystyczne wybitnie uzdolnionej osoby 
oceniane są w skali 0-50 pkti

 osiągnięcia naukowe:
 autorstwo lub współautorstwo publikacji naukowych w recenzowanych 

czasopismach naukowych o zasięgu co najmniej krajowym lub publikacje 
naukowe w formie książki,

 udział w projektach badawczych prowadzonych przez uczelnie, lub we 
współpracy z innymi instytucjami badawczymi lub partnerami z otoczenia 
społeczno-gospodarczego,

 autorstwo lub współautorstwo patentu lub wzoru użytkowego,
 wystąpienia na konferencjach naukowych,
 nagrody i wyróżnienia w konkursach o zasięgu międzynarodowym,
 aktywny udział w pracach w kole naukowym,
 udział w programach międzynarodowych realizowanych w ramach 

międzynarodowej współpracy naukowej lub dydaktycznej między uczelniami,
 udział w praktykach zagranicznych,

Po dokonaniu Zespół rekomenduje do oceny w II etapie 

nie więcej niż 70% najwyżej ocenionych wniosków.
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25 profesorów 
i  dr habilitowanych,  
specjalistów wielu 
dziedzin:  
prawników,  biologów,  
lingwistów, chemików    
matematyków, 
filozofów, medyków 
ekonomistów 
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II etap 

 Ocena wartości naukowej projektu przez 
dwóch ekspertów. w skali 0-40 pkt.

 Ostatecznej oceny wniosku dokonuje zespół, 

 wynik oceny osiągnięć naukowych, 0-50 pkt;

 opinie w zakresie wartości naukowej 0-40 pkt;

 zasadność planowanych 0-5 pkt;

 możliwość wykonania projektu, w tym dorobek 
naukowy i kwalifikacje opiekuna 0-5 pkt.
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