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WYNIKI 34 KONKURSU GRANTÓW 
 
 Do Redakcji BIULETYNU Dziekana dotarło zestawienie projektów naukowo-
badawczych, które były zgłoszone w ramach 34-tego konkursu grantów. Pracownicy 
naszego Wydziału przedstawili do konkursu 40 projektów, a finansowanie uzyskało 14 
projektów - oznacza to, że tak zwany współczynnik sukcesu wynosi 35%. Wbrew 
pozorom nie jest on niski. W skali uczelni współczynnik sukcesu jest nawet nieco 
wyższy i wynosi około 39% - na 110 zgłoszonych projektów 43 zostały 
zarekomendowane do finansowania. Dla pozostałych wydziałów PG współczynnik ten 
jest więc nieco większy i wynosi trochę ponad 41%. 
 Warto też zwrócić uwagę na to, że 40 wniosków zgłoszonych przez nasz Wydział 
stanowi znaczący ułamek całkowitej liczby wniosków wynoszącej 110. Szkoda tylko, że 
na 10 wniosków zgłoszonych w grupie nauk chemicznych tylko 1 został 
zakwalifikowany do sfinansowania. Wynika z tego wyraźnie wniosek, że projekty 
związane z innymi dyscyplinami niż nauki chemiczne, projekty interdyscyplinarne oraz 
projekty stosowane mają większe szanse na uzyskanie środków pochodzących z 
Ministerstwa. Niżej przedstawiamy listę ludzi sukcesu.  
           
         GRATULACJE 
 
 
Prof. dr hab. inż. Jan F. Biernat 
Tytuł: Synteza elektroaktywnych receptorów makrocyklicznych do modyfikacji powierzchni 
przewodzących 
Typ projektu: własny 
Dyscyplina naukowa: Chemia 
 
Prof. dr hab. inż. Sławomir Piotr Milewski  
Tytuł: Syntaza homocytrynianowa i homoakonitaza z Candida albicans 
Typ projektu: promotorski 
Dyscyplina naukowa: Biologia Molekularna i Komórkowa 
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Dr hab. inż. Andrzej Marek Składanowski  
Tytuł: Rola szlaku kinaz ATM/ATR w utrzymaniu stanu nieproliferacji komórek 
nowotworowych indukowanego przez inhibitory DNA topoizomerazy typu II 
Typ projektu: promotorski 
Dyscyplina naukowa: Biologia Molekularna i Komórkowa 
     
Prof. dr hab. Józef Wojciech Kur  
Tytuł: Białka RecA mikroorganizmów z rodzaju Thermus i Deinococcus - produkcja w 
systemach ekspresji Escherichia coli, charakterystyka biochemiczna oraz badanie możliwości 
zastosowania w technikach biologii molekularnej 
Typ projektu: własny 
Dyscyplina naukowa: Biotechnologia 
     
 Dr inż. Rafał Janusz Piątek 
Tytuł: Pilicydy jako nowa grupa chemoterapeutyków skierowanych przeciwko 
uropatogennym szczepom Escherichia coli - projektowanie, synteza oraz badanie spektrum 
aktywności 
Typ projektu: własny 
Dyscyplina naukowa: Biologia Medyczna 
  
Dr inż. Anna Halina Brillowska-Dąbrowska  
Tytuł: Opracowanie zestawu do wykrywania oraz identyfikacji zakażeń układowych Candida  
Typ projektu: własny 
Dyscyplina naukowa: Biologia Medyczna 
 
Dr hab. Ewa Katarzyna Klugmann-Radziemska 
Tytuł: Konstrukcja i eksploatacja instalacji do bezodpadowego przetwarzania rzepaku w 
biodiesel z zagospodarowaniem fazy glicerynowej 
Typ projektu: własny 
Dyscyplina naukowa: Eksploatacja Maszyn. 
 
Prof. dr hab. inż. Jan Hupka 
Tytuł: Fotokatalityczne oczyszczanie ścieków bytowych na małych i średnich jednostkach 
pływających  
Typ projektu: własny 
Dyscyplina naukowa: Inżynieria Ochrony Środowiska 
    
Dr inż. Ewa Katarzyna Kowalska 
Tytuł: Otrzymywanie i własności nanokompozytów Au(Ag)/tlenek tytanu(IV) (krzemu (IV)) 
posiadających wysoką wydajność kwantową w zakresie promieniowania widzialnego oraz 
ultrafioletowego 
Typ projektu: własny 
Dyscyplina naukowa: Inżynieria Ochrony Środowiska 
     
Prof. dr hab. inż. Marian Antoni Kamiński  
Tytuł: Badania nad monitoringiem efektywności procesów oczyszczania ścieków 
przemysłowych z substancji odorotwórczych i biotoksycznych 
Typ projektu: promotorski 
Dyscyplina naukowa: Inżynieria Ochrony Środowiska 
     



Prof. dr hab. inż. Jacek Namieśnik 
Tytuł: Wykorzystanie nowych bezrozpuszczalnikowych technik przygotowania próbek na 
etapie izolacji i/lub wzbogacania lotnych związków chlorowcoorganicznych z ciekłych 
próbek biologicznych 
Typ projektu: promotorski 
Dyscyplina naukowa: Inżynieria Ochrony Środowiska 
 
Dr inż. Arutunow Anna  
Tytuł: Nowe metody diagnostyki i monitorowania procesu korozji międzykrystalicznej 
materiałów inżynierskich  
Typ projektu: własny  
Dyscyplina naukowa: Nauka o Materiałach i Inżynieria Materiałowa 
 
Dr hab. inż. Dzierzbicka Krystyna 
Tytuł: Synteza na fazie stałej połączeń tuftsyny i retro-tuftsyny z pochodnymi antrachinonów 
oraz akrydyny/akrydonu i ich aktywność biologiczna  
Typ projektu: promotorski  
Dyscyplina naukowa: Nauki Farmaceutyczne 
 
Dr inż. Paweł Filipkowski 
Tytuł: Rekombinowana syntaza trehalozy przydatna do wytwarzania cukru o szerokim 
spektrum zastosowań 
Typ projektu: własny 
Dyscyplina naukowa: Nauki o Żywności i Żywieniu 
 
 Czas zakasać rękawy, włączyć komputery i ruszyć głowami, albo odkurzyć stare 
pomysły - najlepiej dotyczące nanotechnologii, i przygotować wnioski na 36 Konkurs - 
bo na 35 Konkurs zostały już chyba wysłane. Pamiętajmy także o innych źródłach 
finansowania i o innych strumieniach finansowych.   
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