
LISTA RANKINGOWA KONKURSU NA UCZELNIANE GRANTY DLA MŁODYCH 
NAUKOWCÓW

Lista osób, które otrzymały finansowanie grantu dla młodych naukowców

Lp.
Numer 

identyfikacyjny 

qrantu
Tytuł grantu

Kwota 
deklarowana we 

wniosku fPLNl

Liczba 
punktów

i NIG/46/2022
Przyczyny przestępczości i obecna sytuacja w 

subiektywnej ocenie kobiet osadzonych w 
zakładzie karnym

9 500 3,6

2 NIG/11/2022

Ocena koncentracji cząsteczek piwi-RNA oraz 
ich związek z aktywnością choroby u 

pacjentów z reumatoidalnym zapaleniem 
stawów

9 950 3,6

3 NIG/6/2022

Transhumanizm: możliwość cyfrowego 
zbawienia czy dzieło Antychrysta? Idea 

transhumanizmu w dyskursie prawosławnym 
we współczesnej Rosji

9850 3,6

4 NIG/26/2022
Sprzedawcy śniegu - przygotowanie wystawy 

w przestrzeni publicznej Lublina 7 550 3,6

5 NIG/36/2022

Widmo spektroskopii nanoIR pojedynczej 
komórki białaczkowej jako potencjalny marker 

diagnostyczny i prognostyczny w ostrych 
białaczkach u dzieci

8050 3,6

6 NIG/42/2022
Nagranie i wydanie płyty "Treny" do słów Jana 
Kochanowskiego z muzyką Dominika Lasoty

12 500 3,6

7 NIG/9/2022

Ocena funkcji nerwowo-mięśniowej, siły 
chwytu z uwzględnieniem składowych masy 
ciała w ręce kończyny górnej niedowładnej u 

osób po udarze mózgu

10 000 3,6

8 NIG/37/2022

Obowiązki dokumentacyjne dysponentów 
zabytków zagspodarowanych na cele 

użytkowe a praktyka stosowania art.25 ustawy 
0 ochronie zabytków i opiece nad zabytkami

3271 3,6

9 NIG/44/2022
Wpływ egzogennej aplikacji wodnego roztworu 
kwercetyny na właściwości fizjologiczne roślin 

palczatki Gerarda (Andropogon gerardi)
10159 3,6

10 NIG/25/2022
Możliwość zastosowania ekstraktów czerwiu 

trutowego w terapii nowotworów i 
niepłodności męskiej - badania wstępne in vitro

9 958,51 3,6

ii NIG/38/2022
Wykorzystanie ozonu do desykacji wybranych 

roślin uprawnych
11400 3,6

12 NIG/18/2022

Synteza oraz elektrochemiczna i 
spektroelektrochemiczna charakteryzacja 

nanokatalizatorów w formie nanoramek do 
utleniania etanolu

9 900 3,575



13 NIG/45/2022
Udoskonalenie i automatyzacja techniki 
elastografii rezonansu magnetycznego

10 000 3,55

14 NIG/7/2022

Możliwość wykorzystania odtłuszczonego soku 
z owoców rokitnika zwyczajnego (Hippophae 

rhamnoides L.) do wzbogacania piw 
pszenicznych

10 000 3,55

15 NIG/1/2022
IMITATE YOUR-BRITISH-SELF: Autoimitacja 

jako jedna z technik kształcenia wymowy 
języka obcego

10 000 3,55

Lista osób, które nie otrzymały finansowania grantu dla młodych naukowców

Lp-

Numer 
identyfikacyjny 

grantu
Tytuł grantu

Kwota 
deklarowana we 
wniosku [PLN]

Liczba 
punktów

i NIG/8/2022
Publikacja książki "Rekonstrukcje z pamięci. 

Odtwarzanie przestrzeni"
10 000 3,45

2 NIG/28/2022

Wpływ rozluźniania mięśniowo powięziowego i 
masażu głębokiego mięśnia trójgłowego łydki 

kończyny niedowładnej na jakość chodu 
pacjentów po udarze mózgu - randomizowane 

badanie kontrolne

10 000 3,45

3 NIG/35/2022

Koordynowana opieka pielęgniarska nad 
pacjentem wentylowanym mechanicznie a 

autonomia zawodowa pielęgniarek 
anestezjologicznych w odniesieniu do 

współpracy lekarz-pielęgniarka w zespole 
terapeutycznym OIT.

9 900 3,45

4 NIG/19/2022

Szkła, ceramiki i nanoproszki tlenkowe 
domieszkowane jonami ziem rzadkich jako 

materiały funkcjonalne do zastosowań 
fotonicznych i diagnostyki medycznej

9 500 3,45

5 NIG/40/2022
Ocena profilu motorycznego kandydatów do 

jednostek wojsk specjalnych
10 000 3,45

6 NIG/15/2022

Ocena właściwości przeciwbakteryjnych 
preparatów z roślin przyprawowych oraz ich 

wpływu na jakość oraz trwałość 
przechowalniczą matrycy żywnościowej w 

modelowych farszach mięsnych

15 000 3,45

7 NIG/34/2022

Ocena wpływu pola elektromagnetycznego 0 
niskiej częstotliwości na ekspresję genów 

(macierzystości i różnicowania) 
mezenchymalnych komórek macierzystych z 

tkanki tłuszczowej

9 991/63 3,45

8 NIG/14/2022
Identyfikacja białek oddziałujących z 

metylotransferazą TRDMTi w odpowiedzi na 
uszkodzenia DNA

15 OOO 3,425



9 NIG/16/2022

Określenie wpływu syntetycznych 
nanomateriałów wzbogaconych w substancje 

pochodzenia naturalnego na proliferację 
komórek kostniakomięsaka

9 900 3,4

10 NIG/13/2022

Wpływ aplikacji roztworów pochodnej 
kwercytyny na przebieg procesów 

fizjologicznych i biochemicznych zachodzących 
w siewkach pszenicy (Triticum aestivum L.) 

poddanych stresowi suszy

10159 3,375

ii NIG/10/2022
Występowanie zaburzeń lipidowych oraz 

zaburzeń poziomu glukozy we krwi u młodych 
osób dorosłych. Badanie przesiewowe.

9850 3,3

12 NIG/23/2022

Wpływ wyciszenia genu TRDMTi w starych 
komórkach nowotworowych na poziom 

uszkodzeń DNA oraz metylotransferaz 5- 
metylocytozyny DNA

10 000 3,3

13 NIG/12/2022
Świadomość historyczna mniejszości polskiej 

na Podolu Wschodnim
10 000 3,3

14 NIG/47/2022
Analiza poziomu ekspresji oraz statusu 

metylacyjnego promotora genu kodującego 
IncRNA w raku piersi

10 000 3,3

15 NIG/43/2022 Drożdżakobójcze właściwości kapsaicyny 8 000 3,275

16 NIG/27/2022

Badanie procesów inicjowanych pojedynczą i 
podwójną wymianą fotonów na produkcję 

leptonów w zderzeniach proton-jądro w 
obszarze wysokich energii

10 000 3,225

17 NIG/2/2022
Ocena spoczynkowej przemiany materii i składu 
masy ciała u dzieci i młodzieży trenujących piłkę 

nożną w zależności od pozycji na boisku
10 000 3,15

18 NIG/32/2022
Biosynteza barwników w komórkach 

mikroglonów z rodziny Chlorellaceae pod 
wpływem fitohormonów oraz metali ciężkich

14 785 3,075

19 NIG/17/2022
Modyfikowane antymonem oraz galem szkła z 

układu AS-Se dla optyki IR
10 000 3,05

20 NIG/33/2022

Działalność społeczno-polityczna posłów z 
województwa lwowskiego na forum 

parlamentów II Rzeczypospolitej w latach 1919-

1939-

6 200 3,0

21 NIG/41/2022
Opracowanie na bazie polifenoli głogu 

(Crataegus L.) nutraceutyku 0 właściwościach 
chemoprewencyjnych

9 781,50 3,0

22 NIG/3/2022
Analiza wpływu dodatkowych węzłów łańcucha 
spinowego na splątanie kwantowe w układzie 

otwartym
8 000 2,95

23 NIG/4/2022

Wpływ oksydazy NADPH (Ynoip) na 
pozamitochondrialną generację reaktywnych 

form tlenu i możliwości reprodukcyjne 
komórek drożdży Saccharomyces cerevisiae

10 500 2,925



Vf NIG/29/2022
Doustna aplikacja jodu i selenu jako metoda 

biofortyfikacji roślin zielonego jęczmienia 
(Hordeum vulgare L.)

10159 2,85

25 NIG/5/2022

Zróżnicowanie gatunkowe muchówek z 
nadrodziny Tipuloidea (Diptera, Nematocera) 

ze stanowisk przy rzece Wisłok i rezerwacie 
przyrody Lisia Góra

16 479,54 2,825

26 NIG/30/2022
Wpływ tlenku węgla na regulacje oksygenazy 

hemowej w siatkówce oka
10 000 2,825

27 NIG/22/2022
Ocena ekspresji wyselekcjonowanych mikro- 

RNA u ciężarnych z cukrzycę
11000 2,775

28 NIG/24/2022
Badania wstępne nad napojami funkcjonalnymi 

0 zróżnicowanej osmolalności 
modyfikowanymi dodatkami mineralnymi

10 OOO 2,575

29 NIG/21/2022
Ferryty magnetyczne 0 strukturze multishell 

do zastosowań termoregeneracyjnych
9 900 2,4

30 NIG/39/2022
Przeciwstarzeniowe właściwości wybranych 

zwięzków pochodzenia naturalnego 9450 2,1

Lista osób nie spełniających kryteriów formalnych

Lp.
Numer 

identyfikacyjny 
grantu

Nazwisko i imię
Kwota 

deklarowana we 
wniosku [PLN]

Liczba 
punktów

1 NIG/31/2022

Interdyscyplinarne badania nad 
zastosowaniem Fiber Evanescent Wave 

Spectroscopy (FEWS) w diagnostyce 
medycznej z wykorzystaniem nowych 

sensorów optycznych

10 000 0

2 NIG/20/2022

Analiza właściwości optycznych nano- 
strukturyzowanych powierzchni Si-Au oraz 

ocena możliwości ich wykorzystania w 
konstrukcji biosensorów optycznych

9 900 0


