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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 

OPUS 18 
konkurs na projekty badawcze, przeznaczony dla 
naukowców na wszystkich etapach kariery  

16 grudnia 2019 r. 6 grudnia 2019 r. 

PRELUDIUM 18 
konkurs na projekty badawcze, przeznaczony dla 
naukowców nieposiadających stopnia doktora 

16 grudnia 2019 r. 6 grudnia 2019 r. 

SONATA 15 
konkurs na projekty badawcze, przeznaczony dla 
naukowców, którzy uzyskali stopień doktora w 
okresie od 2 do 7 lat przed rokiem wystąpienia z 
wnioskiem 

16 grudnia 2019 r. 6 grudnia 2019 r. 

PRELUDIUM BIS 1 
konkurs mający na celu wsparcie kształcenia 
doktorantów w szkołach doktorskich i 
finansowanie projektów badawczych 
realizowanych przez doktorantów w ramach 
przygotowywanych przez nich rozpraw 
doktorskich  

16 grudnia 2019 r. 6 grudnia 2019 r. 

 

 

https://www.ncn.gov.pl/ogloszenia/konkursy/opus18
https://www.ncn.gov.pl/ogloszenia/konkursy/preludium18
https://www.ncn.gov.pl/ogloszenia/konkursy/sonata15
https://www.ncn.gov.pl/ogloszenia/konkursy/preludium-bis


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 

09 marca 2020 r. 

7 dni roboczych 
przed planowanym 
terminem złożenia 

wniosku 

 

MINISTERSTWO NAUKI I SZKOLNICTWA WYŻSZEGO 

Rodzaj konkursu 
Zakończenie 

naboru wniosków 
Termin złożenia 
wniosku w UG 

Stypendia dla wybitnych młodych 
naukowców 
stypendium dla wybitnych młodych naukowców 
wykazujących się znaczącymi osiągnięciami w 
działalności naukowej  

31 grudnia 2019 r. 16 grudnia 2019 r.  

Diamentowy grant 
konkurs na finansowanie publikacji prac z 
zakresu nauk humanistycznych i społecznych 

 27 stycznia 2020 r. 17 stycznia 2020 r.  

 

 

Laureaci konkursu OPUS  17 oraz PRELUDIUM 17 

 

Narodowe Centrum Nauki ogłosiło listę laureatów XXXIII konkursu na 
projekty badawcze w zakresie badań podstawowych. Łączna kwota 
otrzymanego finansowania to 13 655 338,00 zł. 

W ramach konkursu OPUS 17 finansowanie projektów otrzymali: 

1. Prof. dr hab. Krzysztof Piotr Liberek z Międzyuczelnianego 
Wydziału Biotechnologii, projekt pt.: „Dwubiałkowy system małych 
białek szoku termicznego jako pierwsza linia obrony w odpowiedzi na 
stres u Enterobacterales”, kwota finansowania 2 131 200,00 zł; 

2. dr inż. Wojciech Śledź z Międzyuczelnianego Wydziału 
Biotechnologii, projekt pt.: „Zbadanie antybakteryjnych właściwości 
roztworów post-plazmowych uzyskiwanych za pomocą zimnych 
plazm atmosferycznych względem ekonomicznie istotnych 
fitopatogenów oraz wpływu tych cieczy na wzrost roślin uprawnych”, 

https://ug.edu.pl/strona/66145/monografie
https://ug.edu.pl/strona/88086/stypendia_dla_wybitnych_mlodych_naukowcow
https://ug.edu.pl/strona/88086/stypendia_dla_wybitnych_mlodych_naukowcow
https://ug.edu.pl/strona/88086/stypendia_dla_wybitnych_mlodych_naukowcow
https://ug.edu.pl/strona/88086/stypendia_dla_wybitnych_mlodych_naukowcow
https://ug.edu.pl/strona/88086/stypendia_dla_wybitnych_mlodych_naukowcow
https://www.gov.pl/web/nauka/ogloszenie-ix-edycji-konkursu-w-ramach-programu-diamentowy-grant
https://www.gov.pl/web/nauka/ogloszenie-ix-edycji-konkursu-w-ramach-programu-diamentowy-grant


kwota finansowania dla UG 1 0195 000,00 zł. Projekt realizowany w 
konsorcjum, lider Uniwersytet Gdański; 

3. prof. dr hab. Bogusław Szewczyk z Międzyuczelnianego Wydziału 
Biotechnologii, projekt pt.: „Transport stabilizowanego, 
terapeutycznego mRNA upakowanego w cząstkach wirusopochodnych 
do komórek ssaczych”, kwota finansowania dla UG 1 500 000,00 zł. 
Projekt realizowany w konsorcjum, lider Uniwersytet Gdański; 

4. prof. dr hab. Mariusz Makowski Z Wydziału Chemii, projekt pt.: 
„Synteza i właściwości biochemiczne pochodnych antybiotyków 
sulfonamidowych z analizą zmian ich profili bionieorganicznych 
wskutek kompleksowania z trójwartościowymi jonami metali (Ru, Rh, 
Os, Ir)”, kwota finansowania 1 894 200,00 zł; 

5. dr hab. Elżbieta Jankowska z Wydziału Chemii, projekt pt.: 
„Zapobieganie akumulacji cytotoksycznych oligomerów, które są 
przyczyną rozwoju chorób neurodegeneracyjnych i cukrzycy typu 2, 
poprzez aktywację związanego z proteasomem 20S systemu 
proteolitycznego”, kwota finansowania 1 935 800,00 zł; 

6. dr hab. Anna Alicja Mazurkiewicz z Wydziału Historycznego, 
projekt pt.: „Biografia Williama J. Toneska (1906-1992)”, kwota 
finansowania 220 918,00 zł; 

7. Prof. dr hab. Marek Grinberg z Wydziału Matematyki, Fizyki 
i Informatyki, projekt pt.: „Inżynieria poziomu Fermiego w cienkich 
warstwach dielektryków z domieszkami donorowymi i 
akceptorowymi”, kwota finansowania 1 002 500,00 zł. Projekt 
realizowany w konsorcjum, lider: Uniwersytet Gdański; 

8. dr Justyna Barzowska z Wydziału Matematyki, Fizyki i Informatyki, 
projekt pt.: „Wyświetlacze i detektory mechanoluminescencyjne na 
bazie piezoelektrycznych materiałów nanostrukturyzowanych”, kwota 
finansowania 358 200,00 zł. Projekt realizowany w konsorcjum, lider: 
Instytut Fizyki Polskiej Akademii Nauk; 

9. dr hab. Katarzyna Palińska Wydziału Oceanografii i Geografii, 
projekt pt.: „Morskie, mikrobialne endolity: bioróżnorodność i 
funkcja”, kwota finansowania 941 780,00 zł; 

10. dr Dominika Saniewska Wydziału Oceanografii i Geografii, projekt 
pt.: „Organizmy bentosowe jako wskaźnik źródeł rtęci w strefie 
brzegowej Antarktyki (Zatoka Admiralicji)”, kwota 
finansowania 703 990,00 zł. Projekt realizowany w konsorcjum, lider 
Uniwersytet Gdański; 

11. prof. dr hab. Hanna Mazur-Marzec z Wydziału Oceanografii 
i Geografii, projekt pt.: „Metabolity bałtyckich cyjanobakterii jako 
naturalna biblioteka związków wyjściowych w poszukiwaniu nowych 
leków antywirusowych”, kwota finansowania 1 217 800,00 zł. Projekt 
realizowany w konsorcjum, lider Uniwersytet Gdański. 

 



W ramach konkursu PRELUDIUM 17 finansowanie projektów 
otrzymali: 

1. mgr Klaudia Godlewska z Wydziału Chemii, projekt 
pt.: „Zastosowanie nanorurek węglowych w technikach pasywnych 
jako innowacyjne podejście do monitorowania mikrozanieczyszczeń 
środowiska”, kwota finansowania 134 200,00 zł; 

2. mgr Marta Cyuńczyk z Wydziału Historycznego, projekt 
pt.: „Badanie kształtowania się XIX-wiecznego stylu narodowego w 
Imperium Rosyjskim w odniesieniu do działalności naukowo-
dydaktycznej Gieorgija G. Gagarina”, kwota 
finansowania 193 563,00 zł; 

3. mgr Natalia Górecka z Wydziału Matematyki, Fizyki i Informatyki, 
projekt pt.: „Badanie procesów redukcji w oparciu o dyfuzję 
indywiduów chemicznych w ciele stałym”, kwota finansowania  
138 000,00 zł; 

4. mgr Paulina Golińska z Wydziału Nauk Społecznych, projekt 
pt.: „Objawy charakterystyczne dla płatów czołowych w przebiegu 
choroby Parkinsona”, kwota finansowania 140 113,00 zł; 

mgr Kinga Wiśniewska z Wydziału Oceanografii i Geografii, projekt pt.: „Czy 

sinice i mikroglony w powietrzu strefy brzegowej Bałtyku mogą stanowić 

potencjalne zagrożenie dla zdrowia ludzkiego?”, kwota finansowania 123 

574,00 zł. 

 

Serdecznie gratulujemy! 

Więcej informacji 

 

Biuro Zarządzania Projektami Naukowymi 

Uniwersytet Gdański 

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 

 

 

 

https://www.ncn.gov.pl/konkursy/wyniki/2019-11-18-opus17-preludium17
http://www.projektynaukowe.ug.edu.pl/
http://mailing.ug.edu.pl/unsub.php?hash=%25%25idu%25%25

