
„Inicjatywa doskonałości - uczelnia badawcza” 

Oferta programowa finansowana ze środków IDUB

Zespół ds. realizacji projektu IDUB

Gdańsk, 10.02.2021 r.



Stypendia dla studentów
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Element działania III.4. - działania wspierające efektywne

zarządzanie talentami
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Cel
Finasowanie stypendiów dla szczególnie uzdolnionych
studentów angażujących się w działalność badawczą
uczelni

Efekt
Przyznane stypendia uzdolnionym studentom PG

Adresaci
Studenci studiów stacjonarnych:
▪ pierwszego stopnia po ukończeniu pierwszego roku studiów
▪ drugiego stopnia
▪ osiągających wyróżniające wyniki w nauce oraz biorą udział w pracach badawczych prowadzonych na

uczelni



Budżet oraz warunki finansowania

▪ stypendium wynosi miesięcznie 1 000 zł
i przyznawane jest na okres nie dłuższy niż 12
miesięcy
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Dział Spraw Studenckich 

radon@pg.edu.pl

tel.: 58 347 12 10

Jak aplikować?

▪ Środki w ramach Programu przyznawane są w trybie konkursowym. Kolejne terminy naborów zostaną 
ogłoszone w I kwartale 2021 r.

▪ Wnioski należy składać drogą elektroniczną i w wersji papierowej do Działu Spraw Studenckich.



Granty mentorskie
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Element działania III.4. - działania wspierające efektywne

zarządzanie talentami
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Cel
Wsparcie aktywności mentorów – nauczycieli
akademickich – opiekujących się studentami
szczególnie uzdolnionymi, angażującymi się w
działalność badawczą w tematykach Centrów POB

Efekt
Wsparcie działalności mentorskiej pracowników PG oraz naukowej studentów PG

Adresaci

▪ opiekunowie studentów realizujących indywidualny program studiów badawczych na PG

▪ opiekunowie studentów zaangażowanych w prace zespołów badawczych działających na PG

▪ opiekunowie studenckich kół naukowych działających na PG



Budżet oraz warunki finansowania

▪ wysokość grantu w programie wynosi 25 000 zł

▪ okres realizacji projektu wynosi do 12 miesięcy

W ramach grantu finansowane są:

▪ wynagrodzenie dla mentora (kierownika projektu),
w maksymalnej wysokości 12 000 zł

▪ koszty związane z upowszechnianiem badań
naukowych

▪ koszty zakupu drobnego sprzętu laboratoryjnego

▪ koszty sprzętu i oprogramowania

▪ usługi obce niezbędne
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Zespół ds. realizacji projektu 
IDUB

tel.: 58 348 64 71

e-mail: granty@pg.edu.pl

Jak aplikować?

▪ Środki w ramach Programu przyznawane są w trybie konkursowym. Kolejne terminy naborów zostaną 
ogłoszone w I kwartale 2021 r.

▪ Wnioski należy składać drogą elektroniczną i w wersji papierowej do Zespołu ds. realizacji projektu IDUB



Element działania III.4. - działania wspierające efektywne

zarządzanie talentami
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Cel
Finasowanie działalności naukowej studenckich kół
naukowych

Efekt
Wsparcie działalności naukowej kół studenckich

Adresaci

▪ Opiekunowie studenckich kół naukowych

Studenckie koło naukowe powinno prowadzić aktywną działalność przez co najmniej jeden rok
akademicki przed datą ogłoszenia konkursu w programie



Budżet oraz warunki finansowania

▪ wysokość grantu w programie wynosi maksymalnie
300 000 zł

▪ realizacja projektu może trwać od 12 do 24 miesięcy

W ramach projektu mogą być finansowane m.in.:

▪ prowadzenie i upowszechnianie badań naukowych
takie jak: opłaty za publikacje, koszty udziału w
konferencjach, delegacje

▪ zakup drobnego sprzętu laboratoryjnego

▪ zakup aparatury badawczej

▪ zakup sprzętu i oprogramowania

▪ modernizacja laboratorium, w którym prowadzone
są prace badawcze
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Zespół ds. realizacji projektu 
IDUB

tel.: 58 348 64 71

e-mail: granty@pg.edu.pl

Jak aplikować?

▪ Środki w ramach Programu przyznawane są w trybie konkursowym. Kolejne terminy naborów zostaną 
ogłoszone w I kwartale 2021 r.

▪ Wnioski należy składać drogą elektroniczną, w wersji papierowej do Zespołu ds. realizacji projektu IDUB
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Publikacja 
programu 

IDUB 

Ogłoszenie o 
konkursie

Nabór 
wniosków

Ocena 
formalna

Ocena 
merytoryczna

Decyzja o 
przyznaniu 

finansowania

Publikacja 
wyników 
konkursu

Realizacja 
projektu

Rozliczenie 
finansowe 
projektu

Sprawozdanie i 
akceptacja 
wyników

Proces pozyskiwania finasowania
– tryb konkursowy
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Zespół ds. realizacji projektu IDUB
pok. 265, Gmach Główny
granty@pg.edu.pl

dr inż. Monika Wieczerzak
tel.: 58 348 65 82
tel. kom: 509 522 536
email: monika.wieczerzak1@pg.edu.pl

mgr Magdalena Masa
tel.: 58 348 64 72
tel. kom: 573 337 142
email: magdalena.masa@pg.edu.pl

mgr Maciej Tuliński
tel.: 58 348 64 71
tel. kom: 797 307 168 
email: maciej.tulinski@pg.edu.pl

lic. Anna Lewandowska-Zaprawa
tel.: 58 348 65 82
tel. kom: 509 522 531
email: anna.lewandowska-zaprawa@pg.edu.pl
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https://pg.edu.pl/badawcza/programy-idub


