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Raport cząstkowy –  zadanie 1.1 

Przygotowanie centralnego wniosku o dofinansowanie działań upowszechniających wyniki badań 

naukowych w ramach Uniwersalnej Strefy Nauki 

Odpowiedzialny – Dział Nauki i Współpracy z Zagranicą – dr Katarzyna Świerk 

18 maja 2016 r. zostało wystosowane pismo do Dziekanów Wydziałów UG z prośbą o współpracę 

przy tworzeniu wniosku o dofinansowanie działań upowszechniających naukę zgodnie z 

Rozporządzeniem MNiSW z dnia 27.10.2015 r. w sprawie szczegółowych kryteriów i trybu 

przyznawania oraz rozliczania środków finansowych na działalność upowszechniającą naukę.  

W terminie do 31 maja 2016 r. Wydziały wytypowały swoich reprezentantów oraz zaproponowały 

tematy prezentacji wyników badań podczas Uniwersalnej Strefy Nauki.  

W miesiącu czerwcu 2016 r. w porozumieniu z sekcją ds. Promocji oraz kierownikiem Biura Rektora 

przygotowano wniosek w systemie osf wraz z harmonogramem, kosztorysem oraz koniecznymi 

załącznikami określonymi w rozporządzeniu. 

Po uzyskaniu akceptacji kwestury UG, dokument przekazano do podpisu Prorektora ds. nauki i w dniu 

13.07.2016 r. przesłano wersję elektroniczną i papierową do MNiSW. 

Streszczenie wniosku: 

Popularyzacja nauki to zadanie, które Uniwersytet realizuje na wielu polach; przede wszystkim 

poprzez publikacje wyników badań, prezentacje na konferencjach naukowych oraz wydarzenia 

popularnonaukowe. 

Zaplanowane zadanie, opisane w niniejszym wniosku - Uniwersalna Strefa Nauki - prezentacja 

wyników badań naukowców z Uniwersytetu Gdańskiego; to jedno z wydarzeń, którego celem jest 

upowszechnienie, promocja i popularyzacja wyników badań oraz osiągnięć naukowych pracowników, 

doktorantów i studentów Uniwersytetu Gdańskiego. Realizacja tego zadania została szczegółowo 

zaprojektowana z uwzględnieniem aktualnych uwarunkowań zewnętrznych i wewnętrznych. 

Zadanie zostanie zrealizowane w sposób atrakcyjny, nowoczesny i przyjemny. Wyniki badań zostaną 

przedstawione szerokiemu gronu odbiorców. Nie osiągnęlibyśmy takiego wskaźnika ilościowego 

pozostając w murach uczelni. Z tego względu wychodzimy z naszymi osiągnięciami do społeczeństwa, 

w miejsce neutralne, a jednocześnie popularne. To szczególne połączenie miejsca z wydarzeniem 

pozwoli nam na osiągnięcie założenia, że ”nauka jest wszędzie wokół nas”. 

Planowane efekty realizacji zadania są ściśle skorelowane z celami strategicznymi Uniwersytetu oraz 
zdefiniowanymi zadaniami statutowymi. Osiągnięcie szerokiego zakresu oddziaływania efektów jest 
możliwe dzięki zastosowaniu różnorodnych i najnowszych kanałów komunikacji informacyjno-
promocyjnej oraz wypracowaniu nowatorskich rozwiązań w tym zakresie. 
 
Wartością dodaną całego przedsięwzięcia jest wpisywanie się w szeroki nurt działań popularyzujących 
naukę prowadzonych przez UG. 
 


