Wyniki I Konkursu NCN
Instytut Etnologii i Antropologii Kulturowej (http://www.etnologia.uw.edu.pl)

Wyniki I Konkursu NCN

logo_ncn.png [1]

Data dodania 08.12.2011
Wyniki I Konkursu Narodowego Centrum Nauki [2]: z zespołu IEiAK - pracowników i doktorantów dofinansowanie otrzymało pięć projektów [w nawiasie podana liczba zgłoszonych do panelu
wniosków i liczba zakwalifikowanych do dofinansowania]:
1. dr B. Karoliny Bielenin-Lenczowskiej, Macedońskie Porecze w 80 lat po badaniach Józefa
Obrębskiego. Antropologiczne studium ciągłości i zmiany, Nr 2011/01/D/HS3/03583, typ: ze stopniem
dr; dofinansowanie: 328 964 PLN [40/9].
2. dr Magdaleny Radkowskiej-Walkowicz, Rodzina i reprodukcja w kontekście rozwoju genetyki i
nowych technologii medycznych. Perspektywa antropologiczna, Nr 2011/01/B/HS3/03126, typ:
ogólny; dofinansowanie: 194 064 PLN [122/33].
3. mgr. Piotra Cichockiego, Lokalne konteksty korzystania z serwisów społecznościowych.
Studium porównawcze, Nr 2011/01/N/HS3/03188, typ: bez stopnia dr, dofinanowanie: 77 528 PLN
(bez stopnia dr.; realizacja WH UW) [100/23].
4. mgr Joanny Urbańczyk, Religia we współczesnej Rosji - Kościół Ostatniego Testamentu
(Wissarionowcy) jako przykład lokalnego nowego ruchu religijnego, Nr 2011/01/N/HS3/06213, typ:
bez stopnia dr., dofinansowanie; 118 408 PLN [100/23].
5. mgr Iwony Kołodziejskiej-Degórskiej, Wiedza lokalna o roślinach i narracje o naturze na
Podolu wschodnim (Ukraina) - analiza w kontekście dyskursów państwowych, Nr
2011/01/N/HS3/03332, typ: bez stopnia dr, dofinansowanie: 84 240 PLN [100/23].
Informacje dodatkowe:
Wyniki konkursu dostępne na stronie OPI [3].
Na stronie UW ukazała się informacja podsumowująca wyniki konkursu w dziale Sukcesy w artykule:
"Ogromne dotacje na badania naukowe" [4] .
Uniwersytet Warszawski otrzymał dofianansowanie na ok.160 projektów, w tym 77 projektów
zostało dofinansowanych w ramach panelu HS obejmującego nauki społeczne i humanistyczne.
W panelu HS3 (obejmującego dziedziny: historia, archeologia, etnologia, antropologia kulturowa) z
Uniwersytetu Warszawskiego dofinansowanie otrzymały 22 projekty na sumę 2 775 219 PLN.
W ramach tych środków Wydział Historyczny UW - otrzyma łącznie z Narodowego Centrum Nauki 1
919 285 PLN na realizację 14 projektów, w tym - 5 projektów na sumę 803 204 PLN będzie
realizowanych przez pracowników i doktorantów IEiAK.
(wyliczenia na podstawie danych zamieszczonych na serwisie OPI z dn. 14 grudnia 2011).
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