ROZSTRZYGNIĘCIE KONKURSU NA FINANSOWANIE PROJEKTÓW
BADAWCZYCH WSPIERAJĄCYCH ROZWÓJ MŁODYCH NAUKOWCÓW
WYDZIAŁU ARCHITEKTURY POLITECHNIKI POZNAŃSKIEJ
W ROKU 2013
W dniu 11 czerwca br odbyło się posiedzenie Komisji Konkursowej ds. oceny
wniosków na finansowanie projektów badawczych młodych naukowców na
Wydziale Architektury PP.
Komisja w składzie:
dr hab. inŜ. arch. Anna Januchta-Szostak – przewodnicząca,
dr hab. inŜ. arch. Ewa Pruszewicz-Sipińska, prof. nadzw.,
dr hab. inŜ. arch. Jerzy Suchanek, prof. nadzw.,
prof. dr hab. inŜ. arch. Wojciech Bonenberg
na podstawie oceny złoŜonych wniosków i dorobku wnioskodawców stworzyła listę
rankingową wniosków i wskazała projekty rekomendowane do objęcia
finansowaniem.
W oparciu o rekomendację Komisji dr hab. inŜ. arch. Jerzy Suchanek, prof.
nadzw., Dziekan Wydziału Architektury PP podjął decyzję o liczbie
dofinansowanych projektów badawczych i wysokości kwoty dofinansowania.
Dotacja celowa na prowadzenie badań naukowych lub prac rozwojowych słuŜących
rozwojowi młodych naukowców na Wydziale Architektury PP, przyznana przez
MNiSW na rok 2013 w wysokości 33 000,- zł, została rozdzielona pomiędzy
następujących wnioskodawców:
Lp Nazwisko i imię

Temat badawczy 2013

14. Ocena atrakcyjności przestrzeni publicznych i
mgr inŜ..arch. Joanna Kołata społecznych miasta Poznania
11. Badania akustyki architektonicznej obiektów
2 dr inŜ..arch. Anna Sygulska uŜyteczności publicznej
8. Architektura przedszkola – adaptacja istniejących
mgr inŜ..arch. Michał
obiektów budowlanych na funkcje przedszkolne
3 Piechnik
t) Wpływ tradycji i uwarunkowań kulturowych
Wielkopolski na formę architektoniczną obiektów
budowlanych – architektura wernakulrna
4 dr inŜ..arch. Piotr Zierke
10. Interaktywna płaszczyzna multimedialna jako
czynnik aktywizujący uczestnika przestrzeni
5 mgr inŜ.arch. Adam Siniecki miejskiej
mgr inŜ.arch. Magdalena
e) Konserwacja zabytków i historia architektury
6 Bączkowska
mgr inz.arch. Agnieszka
7 RumieŜ – kier. tematu
9. Związki muzyki i architektury
8 mgr inŜ..arch. Łukasz Nowak
mgr inŜ..arch. Joanna
2. Obiekty harcerskie w XX-leciu międzywojennym
9 Bogajewska-Danek
4. Projektowanie parametryczne - architektura
mgr inŜ..arch. Marcin
przyszłości jako efekt współpracy człowieka i
maszyny
10 Giedrowicz
mgr inŜ..arch. Michał
Brak wniosku
11 Pawłowski
1

Przyznana kwota
dofinansowania (PLN)
5500,5500,4000,-

4000,-

4000,4000,-

4000,1000,-

1000,0
Łącznie: 33000,-

