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Kolejne posiedzenie RW odbędzie się 9.04.2019. 

 

Z życia Wydziału 

Zachęty od pani Prodziekan ds. Nauki 

Szanowni Państwo, 

informuję o kolejnej edycji corocznego Konkursu o Nagrodę Oddziału PAN w Gdańsku 
dla młodych naukowców, tj. na najlepszą publikację naukową z 2018 r., której wiodącym 
autorem jest pracownik lub doktorant instytucji naukowej zlokalizowanej na terenie woje-
wództw pomorskich, który w roku poprzedzającym złożenie wniosku ukończył co najwyżej 
33 lata. 

Bardzo proszę o zapoznanie się z informacjami nt. Konkursu zamieszczonymi na stronie 
internetowej Oddziału www.gdansk.pan.pl  w zakładce: Nagroda oddziału dla młodych nau-
kowców. Dodam, iż wnioski o przyznanie Nagrody należy składać w formie elektronicznej 
na adres: gdansk@pan.pl  od 15 stycznia do 31 marca br., a wysokość nagrody to 4000 
PLN. 

Dotychczas wielokrotnie nasi młodzi naukowcy zdobywali tutaj wyróżnienia. 

2015 rok - WYRÓŻNIENIE w Konkursie otrzymali: 

 W KAT. NAUK BIOLOGICZNO-ROLNICZYCH mgr Monikaben Padariya   

 W KAT. NAUK TECHNICZNYCH dr inż. Ewa Głowińska  

2016 rok - WYRÓŻNIENIE w Konkursie otrzymali: 

 W KAT. NAUK BIOLOGICZNO - ROLNICZYCH dr inż. Weronika Hewelt – Belka   

 W KAT. NAUK ŚCISŁYCH I O ZIEMI mgr inż. Mateusz Kogut 

2017 rok - WYRÓŻNIENIE w Konkursie otrzymali: 

 W KAT. NAUK BIOLOGICZNO - ROLNICZYCH mgr inż. Dorota Garwolińska oraz 
mgr inż. Monikaben Padariya  

Liczę, iż wśród Państwa są nie tylko potencjalni kandydaci do Nagrody, ale także i przyszli 
laureaci. 

Informuję także i gorąco zachęcam do zapoznania się z informacją i warunkami konkursu 
o Nagrody Naukowe Wydziału IV Nauk Technicznych PAN.  

Informacje związane z procedurą przyznawania Nagród znajdują się na stronie internę-
towej PAN w zakładce Wydziału IV pod adresem: https://instytucja.pan.pl/index.php/nagr-
nauk-w4. Zachęcam do składania wniosków, a wnioskodawców uprzejmie proszę o prze-
syłanie wymaganych dokumentów w postaci plików pdf na adres e-mail: wydzial_4@pan.pl. 

Termin zgłaszania wniosków upływa z dniem 30 kwietnia 2019 r. Liczę, iż pośród zgłoszo-
nych kandydatów do Nagrody znajdą się laureaci z naszego Wydziału. 

Agata Kot-Wasik 

Informacje i ostrzeżenie od Pani Prodziekan ds. Nauki 

Aktualnie otwarte są następujące konkursy NCN: 

 UWERTURA 3 

 SONATINA 3 

 ETIUDA 7 

 DIOSCURI 2 

UWERTURA 3 

Konkurs na staże (3-6 miesięczne) w zagranicznych zespołach naukowych realizujących 
granty ERC.  

Finansowanie w ramach konkursu zapewni: 

 pobyt w zagranicznym ośrodku naukowym: 15 000 zł – kwota przemnożona przez pro-
centowy wskaźnik korekcyjny ustalony dla danego kraju, 

 pokrycie kosztów podróży wnioskodawcy w obie strony do miejsca stażu zagranicznego: 
od 1000 zł do 10 000 zł, w zależności od odległości między miejscem zamieszkania 
wnioskodawcy. 

SONATINA 3 

Jest konkursem, którego celem jest wsparcie kariery młodych badaczy poprzez stworze-
nie możliwości zatrudnienia i prowadzenia badań naukowych w Polsce oraz umożliwienie 
zdobycia wiedzy i doświadczenia podczas realizacji staży w wysokiej jakości zagranicznych 
ośrodkach naukowych. Kierownikiem projektu może być osoba posiadająca stopień nauko-
wy doktora uzyskany w okresie do 3 lat przed rokiem wystąpienia z wnioskiem lub której 
stopień naukowy doktora zostanie nadany do 30 czerwca 2019 r. 

Finansowanie w ramach tego projektu jest przeznaczane na: 

 zatrudnienie kierownika projektu na podstawie umowy o pracę w pełnym wymiarze 
czasu pracy w okresie realizacji przez niego projektu badawczego, 

 realizację projektu badawczego zgodnie z kosztorysem wskazanym we wniosku, 

 realizację przez kierownika projektu stażu zagranicznego w wybranym przez niego 
zagranicznym ośrodku naukowym: 

Obrony prac doktorskich 

03.04.2019 o godzinie 12:30 w Sali 112, budy-
nek Chemia A Wydz. Chem. PG odbędzie się pub-
liczna obrona pracy doktorskiej mgr inż. Kornelii 
Skarbek. Tytuł rozprawy: „Modyfikacje chemiczne 
Amfoterycyny B i Nystatyny A1”. Promotor: prof. dr 
hab. inż. Maria Milewska (PG); Recenzenci: dr 
hab. Aleksandra Dąbrowska, prof. nadzw. UG 
(UG), prof. dr hab. Wojciech Kamysz (GUMed). 
_______________________________________ 

Kontrolujcie a może Was nie skontrolują 

Informujemy, że od 22 lutego parametry biblio-
metryczne pracowników naukowo-dydaktycznych 
i dydaktycznych PG zostały opublikowane pod ad-
resem: https://pg.edu.pl/dsn/analiza_pismopg. Do 
pani Prodziekan ds. Nauki doszły już informacje 
o nieścisłościach tak na liście politechnicznej, jak 
i naszego Wydziału. Dlatego też apelujemy 
o sprawdzanie poprawności zamieszczonych tam 
danych i występowanie o ich ew. korektę do Działu 
Spraw Naukowych. 

Odeszli od nas 

Ze smutkiem informujemy, że 6 marca 2019 
roku odeszła od nas w wieku 77 lat ś+p Danuta 
Wójcik, wieloletnia pracowniczka ówczesnego Za-
kładu Chemii Analitycznej w początku lat 70. Ubie-
głego wieku. 18 marca 2019 roku została pocho-
wana na cmentarzu Srebrzysko. 

Pani Prodziekan ds. Nauki c.d. 

 środki na pokrycie kosztów związanych z poby-
tem za granicą: 12 000 zł miesięcznie – kwota 
przemnożona przez procentowy wskaźnik ko-
rekcyjny ustalony dla danego kraju, 

 środki na pokrycie kosztów podróży w obie stro-
ny: od 1000 zł do 10 000 zł, zgodnie ze okreś-
lonymi stawkami. 

ETIUDA 7 

Konkurs skierowany do: osób nieposiadających 
stopnia naukowego doktora, które wyka-zują się 
sukcesami w działalności naukowej i mają otwarty 
przewód doktorski lub otworzą go do dnia 30 
kwietnia 2019 r.  

Laureat zobowiązuje się do uzyskania stopnia 
naukowego doktora w terminie do 12 miesięcy po 
zakończeniu pobierania stypendium naukowego i 
nie wcześniej niż 6 miesięcy od czasu rozpoczęcia 
jego pobierania. Dodam, iż w ramach finansowa-
nia można uzyskać: 

 stypendium naukowe: 4500 zł miesięcznie na 

okres 6 do 12 miesięcy, 

 pokrycie kosztów związanych z pobytem 

wnioskodawcy w zagranicznym ośrodku nauko-

wym: 12 000 zł miesięcznie – kwota przemnożona 

przez procentowy wskaźnik korekcyjny ustalony 

dla danego kraju, 

 pokrycie kosztów podróży wnioskodawcy w 

obie strony do miejsca stażu zagranicznego: od 

1000 zł do 10 000 zł, w zależności od odległości 

między miejscem zamieszkania wnioskodawcy 

a miejscem stażu. 

DIOSCURI 2 

Dioscuri to program, który powstał z inicjatywy 
Towarzystwa Maxa Plancka (MPG), a jego celem 
jest utworzenie Centrów Doskonałości Naukowej 
Dioscuri w Europie Środkowej i Wschodniej. 
Program umożliwia wybitnym  naukowcom prowa-  
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dzenie badań na najwyższym światowym poziomie w jednostkach naukowych zlokalizo-
wanych w tej części Europy. 

Adresatami tego konkursu są naukowcy ze stopniem doktora do 15 lat po uzyskaniu tego 
stopnia. Fundusze będą mogły być wykorzystane na sfinansowanie:  

 wynagrodzenia kierownika Centrum Dioscuri (laureata konkursu Dioscuri) w wysokości 

100 000 € rocznie; 

 wynagrodzeń członków zespołu naukowego Centrum Dioscuri oraz stypendiów nauko-

wych (stypendia naukowe mogą być przyznawane tylko zgodnie z regulaminem NCN); 

 koszty działalności naukowej Centrum Dioscuri (koszty materiałów, podróży, publikacji, 

innej aktywności naukowej, itd.); 

 koszty współpracy z niemieckim Mentorem/Jednostką Mentorską; 

 w ramach finansowania nie przewidziano kosztów pośrednich dla Instytucji naukowej, 

kosztów obsługi administracyjnej i finansowej oraz aparatury naukowo-badawczej i infra-

struktury. 

Zachęcam do składania wniosków. Kto nie próbuje, ten nie wie, jak smakuje sukces. 

Już warto zacząć myśleć o kolejnych konkursach NCN. Najbliższe przewidywane to: 

 OPUS 17 

 PRELUDIUM 17 

Jednocześnie, zgodnie z informacją uzyskaną od pana Prorektora ds Nauki prof. J. Smul-
ko, chciałabym uzmysłowić Państwu problem zauważony na naszej uczelni. 

W ostatniej edycji konkursów OPUS i PRELU-
DIUM, w grudniu 2018 r., około 50% wniosków zo-
stało złożone w dwóch ostatnich dniach przed up-
ływem terminu złożenia w NCN. Tylko 10% wnios-
ków zostało złożonych w terminie, zgodnie z obo-
wiązującym regulaminem. Obserwujemy, że w sy-
stemie OSF rozpoczęcie procesu edycji wniosku 
następuje dopiero na kilka dni przed upływem 
terminu jego złożenia. 

Według posiadanej wiedzy taka sytuacja jest 
wyjątkowa wśród uczelni w Polsce i powoduje, że 
rośnie procent wniosków projektowych z Politech-
niki Gdańskiej, którym odmawia się finansowania 
już na pierwszym etapie oceny, co wpływa bar-
dzo niekorzystnie na nasz wizerunek.  

Przypominam, że kompletne wnioski projek-
towe muszą być składane w Dziale Projektów 
na 7 dni roboczych przed planowaną datą zam-
knięcia konkursu w celu ich weryfikacji, zgodnie 
z obowiązującym regulaminem. Niedotrzymanie 
tego terminu oznacza brak akceptacji wniosku 
i konieczność jego złożenia w następnej edycji 
konkursu NCN.  

Agata Kot-Wasik 

 
 
 
 
 
 
 


