
 

 

Gdańsk, 12.09.2022 

Prof. Bożena Zabiegała   

Katedra Chemii Analitycznej 

Politechnika Gdańska 

 

Protokół z posiedzenia Komisji stypendialnej, w sprawie przyznania stypendium w 

projekcie OPUS UMO-2021/43/B/NZ7/02299 

 

Skład Komisji: 

Przewodniczący prof. dr hab. inż. Bożena Zabiegała 

Członek Komisji dr hab. inż. Mariusz Marć 

Członek Komisji dr hab. inż. Marek Tobiszewski 

Posiedzenie Komisji w sprawie przyznania stypendium dla doktoranta na okres 12 miesięcy, który zostanie 

zaangażowany do realizacji zada w projekcie badawczym nr 2021/43/B/NZ7/02299 pt.: „Charakterystyka i 

wpływ na zdrowie frakcji zawieszonej obecnej w środowisku wewnętrznym ośrodków opieki nad osobami 

starszymi i placówek opieki nad dziećmi”, w ramach konkursu ogłoszonego na stronie NCN, odbyło się 

12.09.2022, w pokoju 237 Budynek Chemii A PG. 

Odnotowano dwa zgłoszenie konkursowe złożone przez Panią mgr inż. Klaudię Pytel oraz Pana mgra inż. 
Chintankumar Padariya 

Komisja sprawdziła zgodność dokumentów złożonych przez kandydatów, które zawierały: 

• CV z uwzględnieniem wykazu osiągnięć naukowych Kandydata, 

• skan dyplomu ukończenia studiów magisterskich, 

• opinię opiekuna pracy magisterskiej 

• zaświadczenie z uczelni potwierdzające status studenta słuchacza studium doktoranckiego lub szkoły 

doktorskiej, 

• oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych Kandydata. 

Komisja dokonała oceny osiągnięć obu kandydatów zgodnie z "Regulaminem przyznawania stypendiów 

naukowych NCN w projektach badawczych finansowanych ze środków Narodowego Centrum Nauki" (załącznik 

do uchwały Rady NCN nr 25/2019 z dnia 14 marca 2019 r.).  

Punktacja  Kandydatki, Klaudia Pytel 

Dorobek naukowy, w tym publikacje w renomowanych 

czasopismach naukowych (50% oceny końcowej) max 4 pkt 
4*0,5 

Osiągnięcia wynikające z prowadzenia badań naukowych, 

stypendia, nagrody oraz doświadczenie naukowe zdobyte w 

kraju i  za granicą, udział w projektach badawczych (20 % 

oceny końcowej) max 4 pkt 

3*0,2 

Kompetencje do realizacji określonych zadań w projekcie 

badawczym (30% oceny Końcowej) max 3 pkt 
3*0,3 

Razem, Ocena punktowa 3,5 

 



Punktacja  Kandydata,  Chintankumar Padariya 

Dorobek naukowy, w tym publikacje w renomowanych 

czasopismach naukowych (50% oceny końcowej) max 4 pkt 
4*0,5 

Osiągnięcia wynikające z prowadzenia badań naukowych, 

stypendia, nagrody oraz doświadczenie naukowe zdobyte w 

kraju i  za granicą, udział w projektach badawczych (20 % 

oceny końcowej) max 4 pkt 

3*0,2 

Kompetencje do realizacji określonych zadań w projekcie 

badawczym (30% oceny Końcowej) max 3 pkt 
1*0,3 

Razem, Ocena punktowa 2,9 

 

 

Oceniając obu Kandydatów Członkowie Komisji zwrócili uwagę na większą zgodność tematyczną badań  

naukowych prowadzanych przez Panią Klaudię Pytel z tematyką projektu. Ponadto, Pani Klaudia Pytel posiada 

doświadczenie w korzystaniu z aparatury badawczej takiej jak: Scaning Mobility Partile Sizer, SMPS i Optical 

Particle Sizer, OPS, dedykowanej monitorowaniu w czasie rzeczywistym  aerozolu w powietrzu wewnętrznym 

co jest jej dodatkowym atutem i zwiększa jej przydatność w realizacji zadań badawczych projektu.  

Przeprowadzono głosowanie w sprawie przyznania stypendium w ramach ogłoszonego konkursu.  

Wszyscy członkowie komisji uznali, że kandydatem który w większym stopniu spełnia wymagania  

i oczekiwania konkursowe jest Pani Klaudia Pytel, dlatego uznano zasadnym przyznanie jej stypendium w 

ramach Konkursu. 

 

Wyniki głosowania:  

TAK =  3  

NIE =  0 

Wstrzymuję się  = 0 

Protokół sporządzono w dwóch jednobrzmiących kopiach. 

 

Podpisy członków komisji: 

Bożena Zabiegała 

Mariusz Marć 

Marek Tobiszewski 


