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Życzymy Wszystkim Wielkanocnej Radości, 
słońca i wiosennego nastroju! 

 

Dziekan i Redakcja Biuletynu 
 

 

FUNDACJA NA RZECZ NAUKI POLSKIEJ 
 

 Co roku Fundacja na rzecz Nauki Polskiej realizuje kilka programów stypendialnych i 

subwencyjnych skierowanych do uczonych na różnym etapie kariery naukowej. Poprzez 

różne formy ich wsparcia Fundacja stara się możliwie elastycznie reagować na najistotniejsze 

potrzeby środowiska naukowego. Stypendia i subsydia, które oferuje Fundacja, przyznawane 

są zawsze w trybie konkursu. 

mailto:wgrzyb@chem.pg.gda.pl


 

 Program START skierowany jest do młodych, stojących u progu kariery badaczy, 

którzy już mogą wykazać się sukcesami w swojej dziedzinie nauki. Stypendia stanowią 

dowód uznania dla dotychczasowych osiągnięć naukowych młodych uczonych i są dla nich 

zachętą do dalszego rozwoju poprzez umożliwienie im pełnego poświęcenia się pracy 

badawczej. 

 Podstawowym kryterium oceny kandydatów jest ich udokumentowany publikacjami 

dorobek naukowy. Najwyżej oceniane są osoby mogące wykazać się pracami twórczymi, 

formułującymi hipotezę badawczą, rozwijające teorie lub odwołujące się do nich oraz 

pracami aplikacyjnymi. 

 Uwzględniany jest również zasięg publikacji i ranga czasopism. Szczególnie cenione 

są publikacje w pismach międzynarodowych oraz powszechnie uznawanych za wiodące w 

danej dziedzinie nauki.W ocenie kandydatów recenzenci uwzględniają również plany 

badawcze, aktualność tematyki, znaczenie badań dla postępu nauki w danej dziedzinie, 

stopień zaawansowania badań oraz odpowiednie przygotowanie warsztatowe kandydata, jego 

inwencję twórczą i samodzielność badawczą (własne granty, współpraca z innymi 

jednostkami). 

 W roku bieżącym Zarząd Fundacji na rzecz Nauki Polskiej w ramach Programu 

START przyznał stypendia 128 młodym uczonym, w tym siedmioro z uczelni pomorskich, a 

czworo z Politechniki Gdańskiej. Wśród nich znalazła się mgr inż. Agata Mechlińska- 

doktorantka z Katedry Chemii Analitycznej naszego Wydziału. 

 

Program POMOST w zakresie nauk należących do kategorii Bio, Info, Techno jest jest 

współfinansowany ze środków strukturalnych w ramach Działania 1.2 "Wzmocnienie 

potencjału kadrowego nauki" POIG 2007-2013. Projekty niemieszczące się w tych 

kategoriach będą finansowane ze środków własnych Fundacji.Celem programu POMOST jest 

umożliwienie najlepszym naukowcom wychowującym małe dzieci powrót do zaawansowanej 

pracy naukowej oraz ułatwienie kobietom w ciąży prowadzenia projektów badawczych 

finansowanych ze źródeł zewnętrznych.Program przewiduje dwa rodzaje wsparcia: 

 1) GRANT POWROTOWY - finansowanie projektów realizowanych przez badaczy 

obu płci wychowujących  małe dzieci. 

 2) WSPARCIE DLA KOBIET realizujących projekty naukowe w trakcie ciąży w 

przypadku pracy naukowej,  której specyfika może mieć wpływ na przebieg ciąży. 

 

 Laureatką II-ej edycji Programu POMOST została przedstawicielka naszego Wydziału 

dr inż. Iwona Gabriel z Katedry Technologii Leków i Biochemii. Uzyskała ona grant 

przeznaczony na finansowanie projektu badawczego: Enzymy szlaku biosyntezy lizyny: nowe 

cele molekularne w chemoterapii przeciwgrzybowej? Finansowaniu podlegają grant 

badawczy (m.in. wynagrodzenie kierownika projektu, koszty prac badawczych, aparatura, 

materiały badawcze, koszty wymiany międzynarodowej) oraz stypendia dla dwóch 

podopiecznych rocznie (studentów-dyplomantów) wyłonionych w trybie konkursowym w 

wysokości 1 000 zł. 

 

    

KONKURS CHEMICZNY 

WYGRAJ INDEKS 
 

 W dniu 26 marca bieżącego roku w Sali Auditorium Novum Politechniki Gdańskiej 

odbył się finałowy etap XV-tej edycji Konkursu Chemicznego „WYGRAJ INDEKS”. 



 Podobnie jak w latach ubiegłych tegoroczny Konkurs cieszył się dużym 

zainteresowaniem wśród licealistów. Zgłosiło się do niego 427 uczniów reprezentujących 80 

szkół z ośmiu województw. Po ocenie 394 prac konkursowych przyznano 141 dyplomów 

laureata konkursu. 

 Wieloletnie doświadczenie, prowadzonego już od piętnastu lat w niezmienionej formie 

Konkursu, statystyka jego wyników oraz możliwość licznych rozmów z młodzieżą i 

nauczycielami prowadzą do szeregu refleksji natury ogólnej. 

 Konkurs cieszy się dużym zainteresowaniem, zwłaszcza wśród młodzieży z małych 

miejscowości. Liczba jego uczestników ustabilizowała się w ostatnich latach na poziomie ok. 

400-500 osób, w tym ok.70% uczestników Konkursu  stanowi młodzież szkół z poza terenu 

Trójmiasta. 

 Liczba wydanych dyplomów w stosunku do liczby uczestników Konkursu utrzymuje 

się od wielu lat na poziomie 30-40%, co świadczy o dobrym przygotowaniu młodzieży. 

 Znamiennym jest, obserwowany od wielu lat fakt uzyskiwania stosunkowo większej 

ilości dyplomów przez młodzież z poza szkół Trójmiasta, co przeczy powszechnie panującej 

opinii o lepszym przygotowaniu do studiów licealistów z dużych ośrodków miejskich. 

 Wydaje się jednak, że najistotniejsza rolą Konkursu, podkreśloną zarówno przez 

uczniów jak i nauczycieli, jest budzenie i rozwijanie zainteresowań chemią szerokiego kręgu 

młodzieży, możliwość sprawdzania swej wiedzy poza szkołą i porównania jej z rówieśnikami 

z różnych stron Polski , jak również możliwość bezpośredniego kontaktu z akademickim 

wydziałem chemii. 

 Nie ulega też wątpliwości, że organizowany już od piętnastu lat Konkurs, oprócz 

propagowania wiedzy chemicznej stał się już tradycją i skuteczną formą promocji Wydziału 

Chemicznego PG w Polsce. 

 Tegoroczny Konkurs, podobnie jak w latach ubiegłych  przygotował zespół 

pracowników Katedry Chemii Nieorganicznej, a w sprawnym przeprowadzeniu etapu 

finałowego pomagali studenci z Samorządu Studenckiego oraz laureaci poprzednich edycji 

Konkursu, a obecnie studenci naszego Wydziału. 

 Szczegółowe informacje o Konkursie, zestaw zadań, listę laureatów, opinie 

uczestników oraz galerię zdjęć zamieszczamy na stronie domowej Wydziału Chemicznego. 

 

                 Przygotował Maciej Walewski   

 


