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Laureaci konkursu o stypendia dla wybitnych młodych naukowców 

Minister Edukacji i Nauki wyłonił 215 młodych naukowców wykazujących się znaczącymi 
osiągnięciami w działalności naukowej, którym przyznał stypendium w wysokości 5 390 na 
okres 3 lat. 

Wśród laureatów znaleźli się pracownicy Uniwersytetu Gdańskiego: 

• dr Aleksandra Kocot z Wydziału Biologii 
• dr Hanna Obracht-Prondzyńska z Wydziału Nauk Społecznych 
• dr Marcin Połom z Wydziału Nauk Społecznych 
• dr Illia Serdiuk z Wydziału Matematyki, Fizyki i Informatyki 

Więcej informacji na stronie MEiN: www.mein.gov.pl 

 

Laureaci konkursu MINIATURA 6 Narodowego Centrum Nauki 

Do Uniwersytetu Gdańskiego wpłynęły pierwsze decyzje dotyczące konkursu Narodowego 
Centrum Nauki MINIATURA 6 na pojedyncze działania naukowe. Finasowanie działań 
otrzymały 3 osoby z Wydziału Chemii: 

• dr Sandra Ramotowska, projekt pt.: „Określenie parametrów kinetyki oddziaływania 
małocząsteczkowych związków aktywnych biologicznie z helisą DNA za pomocą 
techniki swichSense”, kwota finansowania 41 800,00 zł, 

• dr inż. Anna Gołąbiewska, projekt pt.: „Nowe wieloskładnikowe, fotoaktywne 
nanostruktury typu Janus”, kwota finansowania 47 300,00 zł, 

• dr Jakub Brzeski, projekt pt.: „Badania związków koordynacyjnych dwuwartościowych 
jonów Pd oraz Pt z awibaktamem oraz ich zdolności inhibowania β-laktamazy OXA-
48”, kwota finansowania 40 700,00 zł. 

Celem konkursu MINIATURA jest wspieranie działań naukowych prowadzących do 
przygotowania założeń projektu badawczego, który zostanie złożony w konkursach NCN lub 
innych konkursach ogólnokrajowych i międzynarodowych. W jego szóstej edycji można 
uzyskać finansowanie w wysokości 5 000 do 50 000 zł, a budżet całego konkursu wynosi 20 
mln złotych 

Przypominamy, iż nabór wniosków kończy się 31 lipca 2021 r. 

  

https://www.gov.pl/web/edukacja-i-nauka/ogloszenie-wynikow-postepowania-w-sprawie-przyznania-stypendiow-ministra-edukacji-i-nauki-dla-wybitnych-mlodych-naukowcow-w-2022-r-edycja-17?fbclid=IwAR3pvnQy9jTwiIAeFUpxs24QQqFgMJFqx2ZcLQtTVvqzTvKWu4LucZabxw8


Więcej informacji na stronie NCN: www.ncn.gov.pl 

 

Dofinansowanie projektu „H2OforAll” w ramach programu HORYZONT EUROPA 

Komisja Europejska w ramach programu Horyzont Europa (HORIZON Research and Innovation 
Actions) przyznała dofinansowanie dla projektu „Innovative Integrated Tools and 
Technologies to Protect and Treat Drinking Water from Disinfection Byproducts (DBPs)”, w 
którym Uniwersytet Gdański jest partnerem. Na część badań, które mają być zrealizowane w 
UG prof. dr hab. inż. Adriana Zaleska-Medynska z Wydziału Chemii otrzymała finansowanie 
w wysokości 208 750 EUR.  Liderem projektu jest UNIVERSIDADE DE COIMBRA z Portugalii. 

 

Aktualnie otwarte konkursy 

Narodowe Centrum Nauki 

RODZAJ KONKURSU 
OGŁOSZENIE 
KONKURSU 

ZAKOŃCZENIE 
NABORU 

WNIOSKÓW 

TERMIN 
ZŁOŻENIA 
WNIOSKU 

W UG 

MAESTRO 14 
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. 

15.06.2022 
15.09.2022 

g. 16:00  
07.09.2022 

SONATA BIS 12 
konkurs na projekty badawcze mające 
na celu powołanie nowego zespołu 
badawczego, prowadzącego badania 
naukowe o charakterze 
podstawowym. Konkurs skierowany 
jest do osób, które uzyskały stopień 
naukowy doktora w okresie od 5 do 
12 lat przed rokiem wystąpienia z 
wnioskiem. 

15.06.2022 
15.09.2022 

g. 16:00  
07.09.2022 

MINIATURA 6 
konkurs, do którego mogą być 
zgłaszane wnioski na realizację 
pojedynczego działania naukowego w 
jednej z wymienionych form: badań 
wstępnych/pilotażowych, kwerendy, 
stażu naukowego, wyjazdu 

01.02.2022 
31.07.2022 

g. 16:00 
21.07.2022 

https://www.ncn.gov.pl/aktualnosci/2022-06-23-lr2-miniatura6
https://www.ncn.gov.pl/ogloszenia/konkursy/maestro14
https://www.ncn.gov.pl/ogloszenia/konkursy/sonata-bis12
https://www.ncn.gov.pl/ogloszenia/konkursy/miniatura6


badawczego albo wyjazdu 
konsultacyjnego. 

NARODOWA AGENCJA WYMIANY AKADEMICKIEJ 

RODZAJ KONKURSU 
OGŁOSZENIE 
KONKURSU 

ZAKOŃCZENIE 
NABORU 

WNIOSKÓW 

TERMIN 
ZŁOŻENIA 

WNIOSKU W 
UG 

POLSKIE POWROTY 2022 
komponent badawczy NCN 
program umożliwiający 
wyróżniającym się polskim 
naukowcom powrót do kraju i 
podjęcie zatrudnienia w polskich 
uczelniach, instytutach 
naukowych lub instytutach 
badawczych. 

09.05.2022 
25.07.2022 

g. 15:00  

18.07.2022 

Ministerstwo Edukacji i Nauki 

RODZAJ KONKURSU 
OGŁOSZENIE 
KONKURSU 

ZAKOŃCZENIE 
NABORU 

WNIOSKÓW 

TERMIN 
ZŁOŻENIA 

WNIOSKU W 
UG 

Utrzymanie aparatury naukowo-
badawczej, stanowiska 
badawczego (SPUB) lub 
specjalnej infrastruktury 
informatycznej (SPUBI) na 2023 
r. 

04.05.2022 31.08.2022 25.08.2022 

Przyznanie dotacji na inwestycje 
związane z działalnością 
naukową na 2023 r.  

04.05.2022 01.08.2022 25.07.2022 
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Ta wiadomość została wysłana do Ciebie z Uniwersytetu Gdańskiego. Jeżeli nie chcesz otrzymywać w przyszłości Newsletterów UG, 
kliknij tutaj 

  

 

https://nawa.gov.pl/naukowcy/polskie-powroty/ogloszenie
https://nawa.gov.pl/naukowcy/polskie-powroty/ogloszenie
https://www.gov.pl/web/edukacja-i-nauka/uruchomienie-systemu-osf--skladanie-wnioskow-o-przyznanie-dotacji-na-utrzymanie-aparatury-naukowo-badawczej-stanowiska-badawczego-spub-lub-specjalnej-infrastruktury-informatycznej-spubi-na-2023-rok
https://www.gov.pl/web/edukacja-i-nauka/uruchomienie-systemu-osf--skladanie-wnioskow-o-przyznanie-dotacji-na-utrzymanie-aparatury-naukowo-badawczej-stanowiska-badawczego-spub-lub-specjalnej-infrastruktury-informatycznej-spubi-na-2023-rok
https://www.gov.pl/web/edukacja-i-nauka/uruchomienie-systemu-osf--skladanie-wnioskow-o-przyznanie-dotacji-na-utrzymanie-aparatury-naukowo-badawczej-stanowiska-badawczego-spub-lub-specjalnej-infrastruktury-informatycznej-spubi-na-2023-rok
https://www.gov.pl/web/edukacja-i-nauka/uruchomienie-systemu-osf--skladanie-wnioskow-o-przyznanie-dotacji-na-utrzymanie-aparatury-naukowo-badawczej-stanowiska-badawczego-spub-lub-specjalnej-infrastruktury-informatycznej-spubi-na-2023-rok
https://www.gov.pl/web/edukacja-i-nauka/uruchomienie-systemu-osf--skladanie-wnioskow-o-przyznanie-dotacji-na-utrzymanie-aparatury-naukowo-badawczej-stanowiska-badawczego-spub-lub-specjalnej-infrastruktury-informatycznej-spubi-na-2023-rok
https://www.gov.pl/web/edukacja-i-nauka/uruchomienie-systemu-osf--skladanie-wnioskow-o-przyznanie-dotacji-na-utrzymanie-aparatury-naukowo-badawczej-stanowiska-badawczego-spub-lub-specjalnej-infrastruktury-informatycznej-spubi-na-2023-rok
https://www.gov.pl/web/edukacja-i-nauka/uruchomienie-systemu-osf--skladanie-wnioskow-o-przyznanie-dotacji-na-inwestycje-zwiazane-z-dzialalnoscia-naukowa-na-2023-r
https://www.gov.pl/web/edukacja-i-nauka/uruchomienie-systemu-osf--skladanie-wnioskow-o-przyznanie-dotacji-na-inwestycje-zwiazane-z-dzialalnoscia-naukowa-na-2023-r
https://www.gov.pl/web/edukacja-i-nauka/uruchomienie-systemu-osf--skladanie-wnioskow-o-przyznanie-dotacji-na-inwestycje-zwiazane-z-dzialalnoscia-naukowa-na-2023-r
http://mailing.ug.edu.pl/unsub.php?hash=%25%25idu%25%25

