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AKTUALNIE OTWARTE KONKURSY 

 

 

Biuro Zarządzania Projektami Naukowymi 

zaprasza do składania wniosków  projektowych 

w ramach aktualnie otwartych konkursów: 

 NARODOWE CENTRUM NAUKI 

Rodzaj konkursu 
Zakończenie 

naboru wniosków 
Termin złożenia 
wniosku w UG 

SONATA BIS 9 
konkurs na projekty badawcze mające na celu 
powołanie nowego zespołu naukowego, 
realizowane przez osoby posiadające stopień 
naukowy lub tytuł naukowy, które uzyskały 
stopień naukowy doktora w okresie od 5 do 12 
lat przed rokiem wystąpienia z wnioskiem 

17 września 2019 r. 9 września 2019 r. 

MAESTRO 11 
konkurs dla doświadczonych naukowców na 
projekty badawcze mające na celu realizację 
pionierskich badań naukowych, w tym 
interdyscyplinarnych, ważnych dla rozwoju 
nauki, wykraczających poza dotychczasowy stan 
wiedzy, których efektem mogą być odkrycia 
naukowe 

17 września 2019 r. 9 września 2019 r. 

MINIATURA 3 
konkurs na działanie naukowe 30 września 2019 r. 

7 dni roboczych 
przed planowanym 
terminem złożenia 

wniosku 

 

https://ug.edu.pl/strona/77035/sonata_bis_9
https://ug.edu.pl/strona/77031/maestro_11
https://ug.edu.pl/strona/65042/miniatura_3


 

FUNDACJA NA RZECZ NAUKI POLSKIEJ 

Rodzaj konkursu 
Zakończenie 

naboru wniosków 
Termin złożenia 
wniosku w UG 

MONOGRAFIE 
konkurs na finansowanie publikacji prac z 
zakresu nauk humanistycznych i społecznych 

18 listopada 2019 r. 

7 dni roboczych 
przed planowanym 
terminem złożenia 

wniosku 

 

MINISTERSTWO NAUKI I SZKOLNICTWA WYŻSZEGO 

Zgodnie z komunikatem Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego 
ogłoszenie konkursów w ramach Narodowego Programu Rozwoju 
Humanistyki zaplanowane jest na wrzesień 2019 roku. 

W ramach modułu Dziedzictwo narodowe będą obowiązywały następujące 
obszary priorytetowe: 

• Tekstowe i nietekstowe dokumenty osobiste (np. listy, dzienniki, diariusze, 
relacje, wspomnienia, nagrania, etc.), 

• Dziedzictwo kulturowe ziem wschodnich dawnej Rzeczypospolitej, 
• Kontynuowanie fundamentalnych prac dokumentacyjnych, słownikowych i 

bibliograficznych, 
• Kontynuowanie edycji krytycznych pism uznanych autorów. 

W przypadku modułu Fundamenty tematem konkursu będzie Kultura polska i 
jej recepcja poza granicami kraju. 

 

 

Laureaci konkursu ETIUDA 7 oraz SONATINA 3 

 

Narodowe Centrum Nauki ogłosiło listę laureatów XXXII konkursu 
na stypendia doktorskie oraz projekty badawcze w zakresie badań 
podstawowych. Z 20 złożonych wniosków, 6 otrzymało finansowanie. Łączna 
kwota otrzymanego finansowania to 2 633 051,00 zł. 

https://ug.edu.pl/strona/66145/monografie


W ramach konkursu ETIUDA 7 finansowanie projektów otrzymali: 

1. mgr Judyta Borchet z Wydziału Nauk Społecznych, projekt pt. 
„Międzypokoleniowe oraz indywidualne uwarunkowania procesu 
parentyfikacji w rodzinie”, kwota finansowania 97 676,00 zł; 

2. mgr Maciej Karol Mańko z Wydziału Oceanografii i Geografii, 
projekt pt. „Galaretowaty zooplankton w Oceanie Arktycznym - 
ekologia, różnorodność i rozmieszczenie w dobie zmian klimatu”, 
kwota finansowania 91 568,00 zł; 

3. mgr Marta Aleksandra Wenta z Wydziału Oceanografii i Geografii, 
projekt pt. „Submezoskalowe procesy w warstwie granicznej 
atmosfery nad niejednorodną pokrywą lodową”, kwota finansowania 
109 568,00 zł. 

W ramach konkursu SONATINA 3 finansowanie projektów 
otrzymali: 

1. dr Eugeniusz Pronin z Wydziału Biologii, projekt pt. „Zróżnicowanie 
składu stabilnych izotopów węgla i azotu roślinności, wody i osadów 
wzdłuż gradientu zakwaszenia jezior lobeliowych”, kwota 
finansowania 770 902,00 zł; 

2. dr Ludmiła Katarzyna Sromek w Wydziału Oceanografii 
i Geografii, projekt pt. „Różnorodność genetyczna pasożytów ssaków 
morskich - badania na przykładzie ekto- i endopasożytów wybranych 
gatunków fok”, kwota finansowania 889 324,00 zł; 

3. dr Alicja Bonk z Wydziału Oceanografii i Geografii, projekt pt. 
„Historia pożarów w Polsce w ciągu ostatnich 2000 lat 
z wykorzystaniem rocznie laminowanych osadów jeziornych”, kwota 
finansowania 674 013,00 zł. 

 

Serdecznie gratulujemy! 

Więcej informacji 

 

Biuro Zarządzania Projektami Naukowymi 

Uniwersytet Gdański 

https://www.ncn.gov.pl/aktualnosci/2019-07-31-wyniki-etiuda7-sonatina3-uwertura3?language=pl


ul. Bażyńskiego 8, p. R206 
80-309 Gdańsk 
tel. +48 (58) 523 24 29, +48 (58) 523 31 29 

www.projektynaukowe.ug.edu.pl 

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