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Laureaci konkursu MINIATURA 3 

Zgodnie z ogłoszoną przez Koordynatorów Dyscyplin Narodowego Centrum Nauki listą 

rankingową projektów zakwalifikowanych do finansowania w ramach konkursu 

MINIATURA 3 22 wnioski złożone przez pracowników Uniwersytetu Gdańskiego 

otrzymało finansowanie. Łączna kwota otrzymanego finansowania to 288 093 zł. 

 

Wśród laureatów znaleźli się: 

1. dr hab. Agnieszka Chylewska z Wydziału Chemii projekt pt.: "Poliaminokwasowe 
sensory elektrochemiczne do oznaczania pirazynowych substancji aktywnych 
w lekach i farmaceutykach", kwota finansowania 33 000,00 zł; 

2. dr Magdalena Płotka z Wydziału Biologii, projekt pt. "Analiza struktury i funkcji 
syntetycznych peptydów stanowiących N-terminalne regiony białek litycznych 
ze szczególnym uwzględnieniem nowego peptydu antybakteryjnego 
Intestinaliny", kwota finansowania 49 940,00 zł; 

3. dr Łukasz Pietruszyński z Wydziału Oceanografii i Geografii, projekt pt. "Staż 
naukowy w zakresie modelowania przepływu wód podziemnych na torfowiskach", 
kwota finansowania 6 501,00 zł; 

4. dr Agnieszka Szmelter-Jarosz z Wydziału Ekonomicznego, projekt pt. "Wzorce 
mobilności pokoleń Baby Boomers, X, Y i Z w Polsce", kwota finansowania 26 
400,00 zł; 

5. dr Łukasz Marek Sobolewski z Wydziału Matematyki, Fizyki 
i Informatyki, projekt pt. "Wyznaczenie współczynników Landego poziomów 
atomowych Niobu", kwota finansowania 49 500,00 zł; 

6. dr Krzysztof Stasiak z Wydziału Prawa i Administracji, projekt pt. "Skuteczność 
wykonania kary ograniczenia wolności i pracy społecznie użytecznej", kwota 
finansowania 25 740,00 zł; 

7. dr Hanna Wolska z Wydziału Prawa i Administracji, projekt pt. "Realizacja zadań 
publicznych w sferze geologii i hydrogeologii przez polskie i skandynawskie 
instytucje". kwota finansowania 6 922,00 zł; 

8. dr Aleksandra Eckstein z Wydziału Biologii, projekt pt. "Rola wybranych białek 
14-3-3 w ruchu chloroplastów", kwota finansowania 49 500,00 zł; 

9. dr Ilona Złoch z Wydziału Oceanografii i Geografii, projekt pt. "Hologenom 
makrofitowy-interakcje pomiędzy epifitami a makrofitami z Zatoki Gdańskiej 
w świetle badań metagenomicznych: symbioza, mutualizm, komensalizm czy 
przypadek", kwota finansowania 40 590,00 zł; 

10. dr hab. Agnieszka Żylicz-Stachula z Wydziały Chemii, projekt pt. "Przygotowanie 
i wstępna charakterystyka zestawu metylotransferaz do badania mechanizmów 
modulacji epigenetycznej w mikroorganizmach termofilnych", kwota 
finansowania 50 000,00 zł; 

11. dr Anna Toruńska-Sitarz z Wydziału Oceanografii i Geografii, projekt 
pt. "Różnorodność bałtyckich szczepów Nodularia spumigena - analiza klastrów 
genowych związanych z syntezą peptydów nierybosomowych", kwota 
finansowania 15 400,00 zł; 

12. dr Joanna Stępień z Wydziału Oceanografii i Geografii, projekt pt. "Ryzyka dla 
zdrowia i bezpieczeństwa w przestrzeni miejskiej wynikające z rozwoju 
mikromobilności", kwota finansowania 14 850,00 zł; 
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13. dr Lidia Krystyna Boss z Wydziału Biologii, projekt pt. "Identyfikacja 
chromosomalnych systemów toksyna-antytoksyna fitopatogennej bakterii Dickeya 
dadantii 3937", kwota finansowania 43 175,00 zł; 

14. dr Piotr Derengowski z Wydziału Historycznego, projekt pt. "Sądy polowe w 9. 
Korpusie Armii Potomaku. Przyczynek do badania dyskryminacji rasowej w Armii 
Stanów Zjednoczonych w okresie wojny secesyjnej", kwota finansowania 34 
870,00 zł; 

15. dr Dominika Tykwińska-Rutkowska z Wydziału Prawa i Administracji, projekt pt. 
"Charakter prawny zbiorowych praw pacjentów", kwota finansowania 17 037,00 
zł; 

16. dr Damian Moskalewicz z Wydziały Oceanografii i Geografii, projekt pt. "Analiza 
koncentracji ziemskiego izotopu kosmogenicznego 10Be w profilach glin 
lodowcowych ostatniego zlodowacenia w północnej Polsce", kwota finansowania 33 
370,00 zł; 

17. dr hab. Małgorzata Aleksandra Balwicka-Szczyrba z Wydziału Prawa 
i Administracji, projekt pt. "Wsparcie osób starszych w obrocie cywilnoprawnym", 
kwota finansowania 9 086,00 zł; 

18. dr Ewa Kozłowska-Walania z Wydziału Matematyki, Fizyki i Informatyki, projekt 
pt. "Własności ekstremalnych powierzchni Riemanna", kwota finansowania 12 
650,00 zł; 

19. dr Mikołaj Czechlewski z Wydziału Matematyki, Fizyki i Informatyki, projekt pt. 
"Eksperymentalna realizacja świadka wymiaru układu kwantowego 
wykorzystującego binarne wyniki pomiaru", kwota finansowania 19 140,00 zł; 

20. dr Joanna Renata Żebrowska z Wydziału Chemii, projekt pt. "Rola endolizyny 
z bakteriofaga TP-84 w cyklu życiowym termofilnego gospodarza Geobacillus 
stearothermophilus 10", kwota finansowania 41 250,00 zł; 

21. dr Justyna Anna Giczela-Pastwa z Wydziału Filologicznego, projekt pt. 
"Metodologia korpusowa w badaniu przekładu prawnego — analiza tłumaczeń 
polskich ustaw na język angielski", kwota finansowania 9 264,00 zł; 

22. dr Alicja Antonowicz z Wydziału Zarządzania, projekt pt. "Ocena skuteczności 
postępowań restrukturyzacyjnych przedsiębiorstw w świetle zmian legislacyjnych 
prawa upadłościowego i restrukturyzacyjnego", kwota finansowania 10 418,00 zł. 

 

Serdecznie gratulujemy! 

Więcej informacji 
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