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Laureaci konkursu MINIATURA 2 

Z przyjemnością informujemy, że zgodnie z ogłoszoną przez Koordynatorów Dyscyplin 

Narodowego Centrum Nauki listą rankingową projektów zakwalifikowanych do finansowania w 

ramach konkursu MINIATURA 2 17 wniosków złożonych przez pracowników Uniwersytetu 

Gdańskiego otrzymało finansowanie. Łączna kwota otrzymanego finansowania to 557 528 zł. 

1. dr Przemysław Baranow z Wydziału Biologii - projekt pt. "Znaczenie cech epidermy liści 

w taksonomii rodzajów plemienia Sobralieae Pfitz. (Orchidaceae)", finansowanie 

w wysokości 25 245 zł; 

2. dr Katarzyna Macur z Międzyuczelnianego Wydziału Biotechnologii - projekt pt. 

"Matrisom guzów nowotworowych piersi z tkanek utrwalonych - badania 

z wykorzystaniem chromatografii cieczowej/elektroforezy kapilarnej sprzężonych 

z tandemową spektrometrią mas", finansowanie w wysokości 49 755 zł; 

3. dr Izabela Anna Chincinska z Wydziału Biologii - projekt pt.: "Wykorzystanie metody 

opartej na systemie CRISPR-Cas do badania interakcji transportera sacharozy StSUT4 

z receptorem etylenu", finansowanie w wysokości 50 000 zł; 

4. dr Dominika Janus z Wydziału Filologicznego - projekt pt.: "Gdańskie protestanckie 

kazania pogrzebowe (1586-1746) w ujęciu tekstologicznym", finansowanie 

w wysokości 10 490 zł; 

5. dr Sabina Nowak z Wydziału Zarządzania - projekt pt.: "Ocena dokładności reguł 

klasyfikacji transakcji: porównanie wyników dla giełd w Pradze, Warszawie 

i Budapeszcie", finansowanie w wysokości 7 172 zł; 

6. dr Michał Edward Skóra z Wydziału Oceanografii i Geografii - projekt 

pt.: "Zastosowanie środowiskowego DNA (eDNA) w badaniu dynamiki inwazji pacyficznej 

gorbuszy Oncorhynchus gorbuscha w północnej Europie na przykładzie rzek Wielkiej 

Brytanii", finansowanie w wysokości 48 937 zł; 

7. dr Łukasz Krzysztof Wirkus z Wydziału Nauk Społecznych - projekt pt.: "Specyfika 

pracy kuratora sądowego z cudzoziemcami", finansowanie w wysokości 7 700 zł. 

8. dr Bożena Nejman-Faleńczyk z Wydziału Biologii - projekt pt.: "Wpływ, pochodzącej 

od bakteriofaga Φ24B małej niekodującej cząsteczki RNA na metabolizm bakterii 

Escherichia coli - analiza z wykorzystaniem spektroskopii NMR", finansowanie 

w wysokości 46 051 zł; 

9. dr Iwona Janina Krupecka z Wydziału Nauk Społecznych - projekt pt.: "Filozofia polska 

wobec kwestii tożsamości kulturowej - perspektywa międzykulturowa", finansowanie 

w wysokości 12 100 zł; 
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10. dr Marta Jurczyk z Wydziału Nauk Społecznych - projekt pt.: "Przemoc seksualna wobec 

osób z niepełnosprawnością intelektualną w narracjach nauczycieli i terapeutów", 

finansowanie w wysokości 6 919 zł; 

11. dr Michalina Petelska z Wydziału Historycznego - projekt pt.: "Imigracja z ziem polskich 

XIX - XXI wieku w działalności wystawienniczej, edukacyjnej i wydawniczej muzeów 

Norwegii i Szwecji", finansowanie w wysokości 16 662 zł; 

12. dr Anna Justyna Lizińska z Wydziału Oceanografii i Geografii - projekt pt.: "BATLANTIC 

- Czy istnieje uniwersalne narzędzie do oceny stanu przybrzeżnych stref środowiska 

morskiego?", finansowanie w wysokości 45 637 zł; 

13. dr Dorota Maria Żurawa-Janicka z Wydziału Biologii - projekt pt.: "Analiza odpowiedzi 

immunologicznej skierowanej przeciwko białkom HtrA u chorych na reumatoidalne 

zapalenie stawów", finansowanie w wysokości 47 850 zł; 

14. dr Katarzyna Małgorzata Zmudczyńska-Skarbek z Wydziału Biologii - projekt pt.: 

"Rozpoznanie wpływu kolonii ptaków morskich na strefę płytkiego litoralu Wyspy 

Niedźwiedziej (Svalbard)", finansowanie w wysokości 49 940 zł; 

15. dr Małgorzata Kapusta z Wydziału Biologii - projekt pt.: "Próba identyfikacji białek 

motorycznych zaangażowanych w transport męskiej jednostki rozrodczej u konwalii 

majowej", finansowanie w wysokości 50 000,00 zł; 

16. dr Przemysław Karpowicz z Wydziału Chemii - projekt pt.: "Opracowanie modelu 

badania powinowactwa fragmentów płytkopochodnego czynnika wzrostu PDGF-BB z jego 

receptorami", finansowanie w wysokości 48 400 zł; 

17. dr Agata Błaszczyk z Wydziału Oceanografii i Geografii - projekt pt.: „Badania nad 

mechanizmem przeciwgrzybiczego działania związków produkowanych przez 

cyjanobakterie bałtyckie - poszukiwanie inhibitorów proteaz aspartylowych Sap", 

finansowanie w wysokości 34 650 zł. 

  

Serdecznie gratulujemy! 

 

Więcej informacji 

 

 

 

 

https://ncn.gov.pl/aktualnosci/2018-05-15-wyniki-konkursow-opus-14-preludium-14

