Protokół
z posiedzenia Komisji Konkursowej Wydziału Orientalistycznego
z dnia 2 czerwca 2015 r.
W dniu 2 czerwca 2015 r. zebrała się Komisja Konkursowa Wydziału Orientalistycznego UW
w składzie:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

prof. dr hab. Jolanta Sierakowska-Dyndo – Dziekan
dr hab. Katarzyna Pachniak, prof. UW – Kierownik Katedry Arabistyki i Islamistyki
prof. dr hab. Danuta Stasik – Kierownik Katedry Azji Południowej
dr Sylwia Surdykowska – Kierownik Zakładu Islamistyki
prof. dr hab. Agnieszka Kozyra – Kierownik Zakładu Japonistyki i Koreanistyki
dr hab. Kamil Kuraszkiewicz – Kierownik Katedry Języków i Kultur Afryki
dr Małgorzata Religa – Kierownik Zakładu Sinologii
dr Agata Bareja-Starzyńska – Kierownik Zakładu Turkologii i Ludów Azji Środkowej
dr Angelika Adamczyk- p.o. Kierownika Zakładu Hebraistyki
dr Marta Widy-Behiesse - Kierownik Zakładu Islamu Europejskiego
dr Olga Drewnowska-Rymarz - Kierownik Zakładu Wschodu Starożytnego

celem rozstrzygnięcia konkursu na finansowanie działalności polegającej na prowadzeniu
badań naukowych lub prac rozwojowych oraz zadań z nimi związanych, służących rozwojowi
młodych naukowców oraz uczestników studiów doktoranckich.
Na konkurs wpłynęło 10 wniosków, w tym 2 wnioski od adiunktów i 8 wniosków od
uczestników Studiów Doktoranckich Wydziału Orientalistycznego.
Komisja rozdzieliła kwotę zł. 95 117,00 na finansowanie badań naukowych oraz zadań z nimi
związanych, służących:
I
rozwojowi młodych naukowców
5.117,00
II
rozwojowi uczestników studiów doktoranckich
17.600,00
III rozwojowi specjalności naukowych na Wydziale Orientalistycznym
72.400,00
Przy ocenie wniosków Komisja odwoływała się do Zasad podziału dotacji na finansowanie
działalności polegającej na prowadzeniu badań naukowych lub prac rozwojowych oraz zadań
z nimi związanych, służących rozwojowi młodych naukowców oraz uczestników studiów
doktoranckich przyjętych przez WO w roku ubiegłym.
xdW przypadku wyjazdów terenowych przyznano kwotę na pokrycie kosztów biletu i ryczałt
na koszty pobytu (powyżej jednego tygodnia) w wysokości 700,00 zł. na tydzień pobytu.
Następującym osobom przyznano dofinansowanie na zgłoszone przez nich projekty
badawcze:
I

Adiunkci
1. dr Marcin Krawczuk (Katedra Języków i Kultur Afryki)
2. dr Adam Kryszeń (Zakład Wschodu Starożytnego)

II

0,00
5.117,00

Doktoranci
1.
2.
3.
4.

mgr Anna Chmielewska (Katedra Arabistyki i Islamistyki)
mgr Olga Frąckiewicz (Katedra Języków i Kultur Afryki)
mgr Sabina Brakoniecka (Katedra Języków i Kultur Afryki)
mgr Anna Piątek (Zakład Hebraistyki)

2.500,00
2.500,00
2.000,00
2.800,00
1

5. mgr Weronika Romanik
6. mgr Stanisław Adam Jaśkowski (Zakład Iranistyki)
7. mgr Stanisław Jan Kania (Pracownia Studiów nad Buddyzmem)
III

0,00
6.000,00
1.800,00

Kwotę zł. 72.400,00 rozdzielono wśród jednostek wewnętrznych Wydziału
Orientalistycznego na rozwój następujących specjalności naukowych:
1. Katedra Arabistyki i Islamistyki
6.700,00
• arabistyka
• islamistyka
2. Zakład Wschodu Starożytnego
6.700,00
• hetytologia
• egiptologia
• asyriologia
3. Katedra Azji Południowej
6.700,00
• indologia
4. Zakład Hebraistyki
6.700,00
• hebraistyka
5. Zakład Iranistyki
6.700,00
• iranistyka
• afganologia
6. Zakład Islamu Europejskiego
6.700,00
• islamistyka
7. Zakład Japonistyki i Koreanistyki
7.700,00
• japonistyka
• koreanistyka
8. Katedra Języków i Kultur Afryki
6.700,00
• afrykanistyka
9. Zakład Sinologii
6.700,00
• sinologia
10. Zakład Turkologii i Ludów Azji Środkowej
7.700,00
• turkologia
• mongolistyka
• tybetologia
11. Pracownia Studiów nad Buddyzmem
3.400,00
• buddologia

Uwagi:
1. Komisja uznała, że do wniosków o dofinansowanie wydania publikacji niezbędny jest
kosztorys z wydawnictwa.
2. Komisja odrzuciła wnioski osób, które otrzymały dotację dla rozwoju młodych
naukowców w roku ubiegłym lub ich projekt nie spełniał wymogów konkursu nie
stanowiąc nowatorskiego projektu badawczego
3. Wnioski wymagają akceptacji:
a. w przypadku adiunktów - kierownika zakładu
b. w przypadku doktorantów - opiekuna naukowego i kierownika zakładu
4. Komisja będzie rozpatrywać wnioski doktorantów począwszy od II roku ich studiów.
5. Komisja uznała, że w następnych latach wnioskodawca, który otrzymał dofinansowanie w
roku poprzednim, będzie mógł ubiegać się o dotację pod warunkiem wcześniejszego
rozliczenia poprzedniego projektu. Taki wniosek będzie rozpatrywany w drugiej
kolejności.
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