
V Edycja 

Do konkursu wpłynęło 25 zgłoszeń do komisji konkursowej HS, 25 zgłoszeń do komisji ST 

oraz 37 zgłoszeń do komisji konkursowej NZ (razem 87, w tym 85 wniosków spełniających 

wymagania formalne i 2 wnioski niespełniające wymagań formalnych). Wszystkie wnioski 

spełniające wymagania formalne zostały poddane ocenie merytorycznej przez właściwe rady 

naukowe dziedzin nauki. 

W wyniku przeprowadzonych ocen indywidualnych sporządzona została lista laureatów 

trzeciego konkursu „Inicjatywa Doskonałości – Grants4NCUstudents”.  

W V edycji Konkursu „Grants4NCUStudents” ustalono następujące progi punktowe: 

Wnioski o wyjazdy: 

• doktoranci - 90 pkt 

•   studenci - 85 pkt 

Wnioski o projekty: 

• doktoranci - 90 pkt 

•  studenci - 85 pkt 

W związku z powyższym, dofinansowania otrzymali: 

Nauki humanistyczne, społeczne i o sztuce: 

1. mgr Sara Mandera  (wniosek indywidualny doktorantów o projekt); 

2. mgr Klaudia Maria Hartung-Wójciak  (wniosek indywidualny doktorantów o projekt); 

3. mgr Dominika Szczupak (wniosek indywidualny doktorantów o projekt); 

4. Katarzyna Wiśniowska (wniosek indywidualny studentów o projekt); 

5. Tadahiro Yamada (wniosek indywidualny studentów o projekt); 

6. mgr Jakub Janczura (wniosek zespołowy o projekt); 

7. Agata Zamorowska (wniosek zespołowy o projekt); 

8. Daria Makurat (wniosek zespołowy o projekt); 

9. Milena Celebudzka (wniosek zespołowy o projekt); 

10. Julia Brzezińska (wniosek zespołowy o projekt); 

11. Jie Gao (wniosek zespołowy o projekt); 

12. mgr Jakub Słupczewski (wniosek indywidualny doktorantów o wyjazd); 

13. mgr Magda Górska (wniosek indywidualny doktorantów o wyjazd); 

14. Antoni Łaszewski (wniosek indywidualny studentów o wyjazd). 

Nauki o życiu: 

1. mgr Patrycja Tarnawska (wniosek indywidualny doktorantów o projekt); 

2. mgr Anna Richert (wniosek indywidualny doktorantów o projekt); 

3. mgr Joanna Trzcińska-Wencel (wniosek indywidualny doktorantów o projekt); 

4. mgr Małgorzata Grochocka (wniosek indywidualny doktorantów o projekt); 

5. mgr Klaudia Hammer (wniosek indywidualny doktorantów o projekt); 

6. mgr Patrycja Wojtaczka (wniosek indywidualny doktorantów o projekt); 



7. mgr Marlena Grodzicka (wniosek indywidualny doktorantów o projekt); 

8. mgr Dominika Kołodziej (wniosek indywidualny doktorantów o projekt); 

9. Żaneta Bilińska (wniosek indywidualny studentów o projekt); 

10. Karol Gostomczyk (wniosek indywidualny studentów o projekt); 

11. Katarzyna Perłowska (wniosek indywidualny studentów o projekt); 

12. Arkadiusz Grzeczka (wniosek indywidualny studentów o projekt); 

13. Zofia Borzyszkowska (wniosek indywidualny studentów o projekt); 

14. Weronika Nowak (wniosek indywidualny studentów o projekt); 

15. Szymon Graczyk (wniosek zespołowy o projekt); 

16. mgr Marcel Antoszewski (wniosek zespołowy o projekt); 

17. mgr Jakub Gębalski (wniosek zespołowy o projekt); 

18. Natalia Bakalarska (wniosek zespołowy o projekt); 

19. mgr Klaudia Bonowicz (wniosek zespołowy o projekt); 

20. Dominika Strzała (wniosek zespołowy o projekt); 

Nauki ścisłe, przyrodnicze i techniczne: 

1. mgr Aleksandra Ścigała (wniosek indywidualny doktorantów o projekt); 

2. mgr Karina Mroczyńska (wniosek indywidualny doktorantów o projekt); 

3. mgr Izabela Barańska (wniosek indywidualny doktorantów o projekt); 

4. Magda Ringwelska (wniosek indywidualny studentów o projekt); 

5. mgr Aleksandra Butrymowicz (wniosek zespołowy o projekt); 

6. mgr Katarzyna Włodarczyk (wniosek zespołowy o projekt); 

7. mgr Alicja Tymczewska (wniosek indywidualny doktorantów o wyjazd); 

8. mgr Katarzyna Włodarczyk (wniosek indywidualny doktorantów o wyjazd); 

9. mgr Sanjana Dutt (wniosek indywidualny doktorantów o wyjazd); 

10. Paweł Czarkowski (wniosek indywidualny studentów o wyjazd); 

11. Igor Białecki (wniosek indywidualny studentów o wyjazd); 

12. Zuzanna Gralak (wniosek indywidualny studentów o wyjazd); 

13. Kamil Brzuzy (wniosek indywidualny studentów o wyjazd). 

Ocenę merytoryczną zgłoszeń konkursowych wykonały trzy komisje konkursowe 

reprezentujące Nauki humanistyczne, społeczne i o sztuce (HS), Nauki ścisłe, przyrodnicze i 

techniczne (ST) oraz Nauki o życiu (NZ) w następującym składzie: 

- Nauki Humanistyczne, Społeczne i o Sztuce (HS) w składzie: 

• dr Anna Kola – przewodnicząca zespołu 2 IDUB – jakość kształcenia studentów i 

doktorantów – przewodnicząca, 

• dr hab. Bogumiła Kupcewicz, prof. UMK - członek zespołu 2 IDUB – jakość kształcenia 

studentów i doktorantów, 

recenzenci merytoryczni: 

• prof. dr hab. Ewa Siemińska,  

• dr hab. Inga Głuszek, prof. UMK, 

• dr hab. Janusz Grygieńć, prof. UMK, 

• dr hab. Tomasz Kozłowski, prof. UMK 

• dr hab. Paweł Wiśniewski, prof. UMK 

• dr Julia Kapelańska-Pręgowska, 



• dr Rafał Kleśta-Nawrocki, 

• dr Tomasz Komendziński, 

• dr Dariusz Piotrowski, 

• dr Marzenna Wiśniewska 

• dr Maciej Żenkiewicz. 

 

- Nauki o życiu (NZ) w składzie: 

• dr Anna Kola – przewodnicząca zespołu 2 IDUB – jakość kształcenia studentów i 

doktorantów – przewodnicząca, 

• dr hab. Bogumiła Kupcewicz, prof. UMK - członek zespołu 2 IDUB – jakość kształcenia 

studentów i doktorantów, 

recenzenci merytoryczni: 

• dr hab. Magdalena Bodnar, prof. UMK, 

• dr hab. Krzysztof Domagalski, prof. UMK, 

• dr hab. Magdalena Izdebska, prof. UMK, 

• dr hab. Małgorzata Jefimow, prof. UMK 

• dr hab. Marcin Koba, prof. UMK, 

• dr hab. Agnieszka Kalwasińska, prof. UMK 

• dr hab. Celestyna Mila-Kierzenkowska, prof. UMK, 

• dr hab. Katarzyna Niedojadło, prof. UMK, 

• dr hab. Krzysztof Skowron, prof. UMK 

• dr hab. Renata Studzińska, prof. UMK 

• dr hab. inż. Anna Sławińska, prof. UMK, 

• dr hab. Krzysztof Szwed, prof. UMK, 

• dr hab. Jarosław Tyburski, prof. UMK, 

• dr hab. Emilia Wilmowicz, prof. UMK 

• dr Joanna Czarnecka, 

• dr Radomir Henklewski 

• dr Łukasz Jermacz, 

• dr Tomasz Kloskowski, 

• dr Renata Paprocka, 

• dr Janusz Winiecki, 

• dr Anna Swuińska. 

 

- Nauki Ścisłe, Przyrodnicze i Techniczne (ST) w składzie: 

 

• dr Anna Kola – przewodnicząca zespołu 2 IDUB – jakość kształcenia studentów i 

doktorantów – przewodnicząca, 

• dr hab. Bogumiła Kupcewicz, prof. UMK - członek zespołu 2 IDUB – jakość kształcenia 

studentów i doktorantów, 

recenzenci merytoryczni: 

• dr hab. Tomasz Karasiewicz prof. UMK, 

• dr hab. Agnieszka Kalwasińska, prof. UMK 

• dr hab. Anna Katafias, prof. UMK, 

• dr hab. Marcin Koba, prof. UMK 



• dr hab. Marek Krzemiński, prof. UMK, 

• dr hab. Katarzyna Lewandowska, prof. UMK, 

• dr hab. Dawid Piątkowski, prof. UMK, 

• dr hab. Krzysztof Skowron, prof. UMK 

• dr hab. Renata Studzińska, prof. UMK 

• dr hab. Małgorzata Szultka-Młyńska, prof. UMK, 

• dr hab. Marek Wiśniewski, prof. UMK, 

• dr hab. Paweł Wiśniwski, prof. UMK 

• dr hab. Janusz Zieliński, prof. UMK, 

• dr Tomasz Kloskowski 

• dr Renata Paprocka 

• dr Michał Piechowicz 

• dr Agnieszka Tafelska-Kaczmarek 

• dr Mateusz Topolewski 

• dr Janusz Winiecki 

 


