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NCN nawiązuje współpracę z Niemiecką
Wspólnotą Badawczą
Niemiecka
Wspólnota
Badawcza
(Deutsche
Forschungsgemeinschaft, DFG) jest organizacją grantową,
finansującą badania podstawowe we wszystkich dyscyplinach
naukowych. Jest to stowarzyszenie, w którego skład wchodzą

niemieckie uniwersytety badawcze, instytucje badawcze
i stowarzyszenia naukowe. DFG działa jako podmiot prawa
prywatnego, a finansowane jest głównie ze środków krajów
związkowych oraz rządu federalnego.

Narodowe Centrum Nauki będzie reprezentowane przez
dyrektora prof. dr. hab. inż. Andrzeja Jajszczyka,
przewodniczącego Rady NCN prof. dr. hab. Michała
Karońskiego oraz członka Rady NCN ks. prof. dr. hab.
Andrzeja Szostka.

Narodowe Centrum Nauki jest agencją wykonawczą
powołaną do wspierania działalności naukowej w zakresie
badań podstawowych, czyli prac eksperymentalnych lub
teoretycznych podejmowanych przede wszystkim w celu
zdobycia nowej wiedzy o podstawach zjawisk
i obserwowalnych faktów, bez nastawienia na praktyczne
zastosowania ani użytkowanie.
www.ncn.gov.pl
http://laboratoria.net/edukacja/20639.html
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