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BIURO ZARZĄDZANIA PROJEKTAMI NAUKOWYMI 

 

Laureaci konkursów OPUS 15 i PRELUDIUM 15 

Z 78 złożonych przez pracowników i doktorantów Uniwersytetu Gdańskiego wniosków, 
12 otrzymało finansowanie. Łączna kwota otrzymanego finansowania dla Uniwersytetu 
Gdańskiego to 4 878 435,00 zł. 

W ramach konkursu OPUS 15 finansowanie projektów otrzymali: 

1. Prof. dr hab. Grzegorz Węgrzyn z Wydziału Biologii, projekt pt.: „mikroRNA w 
regulacji rozwoju bakteriofagów”, kwota finansowania 1 901 000,00 zł; 

2. Dr Karol Szawaryn z Wydziału Biologii, projekt pt.: „Analiza składu chemicznego 
otoczek larwalnych Aphrophora alni i ich właściwości przeciwbakteryjnych, 
przeciwgrzybicznych oraz przeciwnowotworowych”, kwota finansowania dla UG 
489 140,00 zł (projekt w konsorcjum, lider Narodowy Instytut Leków); 

3. Prof. dr hab. Adam Lesner z Wydziału Chemii, projekt pt.: „Rola białek klotho i 
NPP1 w regulacji funkcji komórki podocytarnej”, kwota finansowania dla UG 
450 800,00 zł (projekt w konsorcjum, lider Instytut Medycyny Doświadczalnej i 
Klinicznej im. Mirosława Mossakowskiego Polskiej Akademii Nauk); 

4. Prof. dr hab. Adam Lesner z Wydziału Chemii, projekt pt.: „Proteaza CP wirusa 
O'nyong-nyong: profilowanie substratowe, projektowanie i synteza inhibitorów 
oraz sond molekularnych wraz z ich analizą biochemiczną”, kwota finansowania 
dla UG 461 460,00 zł (projekt w konsorcjum, lider Politechnika Wrocławska); 

5. Ks. dr hab. Grzegorz Szamocki z Wydziału Historycznego, projekt pt.: 
„Uniwersalizująca redakcja biblijnej historii początków Izraela. Aspekty literackie, 
uwarunkowania historyczne, przesłanie”, kwota finansowania 98 285,00 zł; 

6. Dr hab. Michał Gałędek z Wydziału Prawa i Administracji, projekt pt.: „Spór o 
wykładnię konstytucji Królestwa Polskiego jako formatyw polskiego liberalizmu 
politycznego”, kwota finansowania 412 529,00 zł; 

W ramach konkursu PRELUDIUM 15 finansowanie projektów otrzymali: 

1. Mgr Lidia Gaffke z Wydziału Biologii, projekt pt.: „Stymulacja różnych szlaków 
indukcji autofagii w aspekcie efektywności degradacji glikozoaminoglikanów w 
neuronopatycznych typach mukopolisacharydoz”, kwota finansowania 
210 000,00 zł; 

2. Mgr Magdalena Miodyńska z Wydziału Chemii, projekt pt.: „Perowskity 
metalohalogenkowe do fotokatalizy heterogenicznej”, kwota finansowania 
206 214,00 zł; 

3. Mgr Samanta Romanowska z Wydziału Chemii, projekt pt.: „Modelowanie 
reakcji fosforylacji katalizowanej ludzką kinazą tymidynową 1. Konieczny element 
racjonalnego projektowania radiouczulających analogów tymidyny”, kwota 
finansowania 179 184,00 zł; 
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4. Mgr inż. Magda Kozak z Wydziału Chemii, projekt pt.: „Fotoaktywne 
kompleksowe nanostruktury otrzymywane w procesie utleniania anodowego”, 
kwota finansowania 69 934,00 zł; 

5. Mgr Aleksandra Mańkowska z Wydziału Nauk Społecznych, projekt pt.: „Wpływ 
zmian w orientacji uwagi wzrokowej na wymiarze wertykalnym przy 
wykorzystaniu procedury adaptacji pryzmatycznej na wzrokową percepcję emocji: 
badanie z wykorzystaniem EEG”, kwota finansowania 189 889,00 zł; 

6. Mgr Maciej Mańko z Wydziału Oceanografii i Geografii, projekt pt.: „Ewolucja 
nowego stadium w cyklu życia rurkopławów z podrzędu Calycophorae (Cnidaria): 
zintegrowane podejście ekologii i ewolucyjnej biologii rozwoju”, kwota 
finansowana 210 000,00 zł. 

W rozstrzygniętych konkursach do NCN wpłynęło łącznie 2970 wniosków, spośród 
których finansowanie otrzymało 618 przedsięwzięć. Współczynnik sukcesu wyniósł ok. 
20,8%. 
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