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Stypendia Ministra Edukacji i Nauki dla wybitnych młodych naukowców z 
UG 

Minister Edukacji i Nauki Przemysław Czarnek wręczył stypendia wybitnym 
młodym naukowcom. Wśród 217 tegorocznych laureatów znalazły się 4 
osoby z Uniwersytetu Gdańskiego. Badacze będą otrzymywali stypendia 
Ministra w wysokości 5 390 zł miesięcznie przez okres do 3 lat. 

Stypendiami uhonorowano młodych naukowców prowadzących innowacyjne badania naukowe 
o wysokiej jakości oraz posiadających imponujące osiągnięcia naukowe o wysokim prestiżu 
i międzynarodowym wydźwięku. 

Laureatami z UG zostali: 

• dr inż. Beata Bajorowicz z Wydziału Chemii 
• mgr Anna Felberg-Miętka z Międzyuczelnianego Wydziału Biotechnologii UG 

i GUMed 
• dr inż. Joanna Nadolna z Wydziału Chemii 
• dr Michał Studziński z Wydziału Matematyki, Fizyki i Informatyki 

W tegorocznej edycji konkursu wpłynęło 1897 wniosków o przyznanie stypendium, z czego 1835 spełniło 
warunki formalne i zostało poddane ocenie. Łącznie przyznano w tym roku 217 stypendiów dla 
wybitnych młodych naukowców, w tym dla 52 doktorantów. Na sfinansowanie przyznanych stypendiów 
Minister Edukacji i Nauki przeznaczy w tym okresie blisko 42 mln zł. 

Stypendia Ministra Edukacji i Nauki otrzymują osoby, które w dniu podjęcia przez ministra decyzji 
o przyznaniu tego świadczenia posiadają status młodego naukowca, tj. są doktorantami lub 
nauczycielami akademickimi – i nie posiadają stopnia doktora albo posiadają stopień doktora, 
od uzyskania którego nie upłynęło 7 lat, i są zatrudnione w podmiotach, o których mowa w art. 7 ust. 1 
ustawy – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce. 

Lista stypendystów znajduje się pod linkiem 

Źródło: Portal Gov.pl (www.gov.pl)  

  

  

https://www.gov.pl/attachment/114bc8b9-42d2-4f8e-a2c7-e54525990a0e
https://www.gov.pl/web/edukacja-i-nauka/minister-przemyslaw-czarnek-wreczyl-stypendia-wybitnym-mlodym-naukowcom


Medyczne innowacje z regionu - projekt UG w pomorskiej kampanii 
promocyjnej programu HORYZONT 2020  

#Pomorski Horyzont to kampania województwa pomorskiego ukazująca efekty 
projektów zrealizowanych w latach 2014-2020 z programu Horyzont 2020. Jednym z 
zaprezentowanych projektów w spocie dotyczącym zdrowia był KATY, który ma na 
celu umożliwienie leczenia pacjentów z rakiem nerki spersonalizowaną wspomaganą 
sztuczną inteligencją terapią. Projekt jest realizowany w Międzynarodowym Centrum 
Badań nad Szczepionkami Przeciwnowotworowymi Uniwersytetu Gdańskiego.  

'Knowledge At the Tip of Your fingers: Clinical Knowledge for Humanity' (KATY) jest systemem 
medycyny personalizowanej wspomaganej przez sztuczną inteligencję, zbudowanym z dwóch głównych 
komponentów: rozproszonego grafu wiedzy oraz puli predyktorów, które pozwolą za pomocą SI 
modelować efekty leczenia. System przekazuje taką informację lekarzom w celu wsparcia wyboru opcji 
terapii. Projekt finansowany jest ze środków UE kwotą blisko 8,5 mln euro, z czego budżet dla UG 
wynosi niemal 650 tys. euro. 

Link do filmu dot. zdrowia: https://youtu.be/UBERCp2uteQ 

Więcej o kampanii #Pomorski Horyzont: 

https://programymiedzynarodowe.pomorskie.eu/informacje-o-programie 

  

 

NOWE KONKURSY 

 

Projekty krajowe 

Rodzaj konkursu Ogłoszenie 
konkursu 

Termin składania 
wniosków  

Termin 
składania 

wniosków w UG 

  

MAESTRO 13 
konkurs na projekty badawcze dla 
doświadczonych naukowców mające na 
celu realizację pionierskich badań 
naukowych, w tym interdyscyplinarnych, 
ważnych dla rozwoju nauki, 
wykraczających poza dotychczasowy stan 
wiedzy i których efektem mogą być 
odkrycia naukowe 

15 czerwca 2021 

15 września 2021 
do godz. 16:00 

  

7 września 2021 

  

SONATA BIS 11 
konkurs na projekty badawcze mające 
na celu powołanie nowego zespołu 
badawczego, prowadzącego badania 
naukowe o charakterze podstawowym 
(konkurs skierowany jest do osób, które 

15 czerwca 2021 

15 września 2021 
do godz. 16:00 

  

7 września 2021 

https://youtu.be/UBERCp2uteQ
https://programymiedzynarodowe.pomorskie.eu/informacje-o-programie
https://www.ncn.gov.pl/ogloszenia/konkursy/maestro13
https://www.ncn.gov.pl/ogloszenia/konkursy/sonata-bis11


uzyskały stopień naukowy doktora w 
okresie od 5 do 12 lat przed rokiem 
wystąpienia z wnioskiem) 

  

  

www.projektynaukowe.ug.edu.pl 

Ta wiadomość została wysłana do Ciebie z Uniwersytetu Gdańskiego. Jeżeli nie chcesz otrzymywać w przyszłości Newsletterów UG, 
kliknij tutaj 

 

http://www.projektynaukowe.ug.edu.pl/
http://mailing.ug.edu.pl/unsub.php?hash=9919fa3b8555038ffa1af72375c4a75c

