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Nauki humanistyczne  

 

• Łukasz Piotr Okruszek, projekt: „Ocena wpływu pobudzenia emocjonalnego na funkcjonowanie 

poznawcze chorych na schizofrenię z uwzględnieniem wskaźników neurofizjologicznych i 

neuropsychologicznych”, Wydział Psychologii, kwota: 111 576 zł  

• Agnieszka Marta Dębska, projekt: „Rekonstruowanie wiedzy i perspektywy poznawczej drugiej osoby w 

procesie komunikacji, Wydział Psychologii”, kwota: 88 384 zł  

• Natalia Elżbieta Banasik, projekt: „Rozwój wnioskowania społecznego u dzieci. Rozumienie ironii 

werbalnej a teoria umysłu, Wydział Psychologii”, kwota: 98 540  

• Kamil Frejlich, projekt: „Horodnictwo wileńskie i jego jurydyka w XVII wieku”, Wydział Historyczny, 

kwota: 56 575 zł  

• Jagna Mucha, projekt: „Alternatywne metody rozwiązywania sporów konsumenckich w Unii 

Europejskiej”, Wydział Prawa i Administracji, kwota: 76 288 zł  

• Ewa Cukrowska-Torzewska, projekt: „Decyzje odnośnie rodzicielstwa i nierówności w płacach kobiet i 

mężczyzn. Analiza na przykładzie Polski”, Wydział Nauk Ekonomicznych, kwota: 59 384 zł  

• Aleksander Jakubowski, projekt: „Kognicja sądów administracyjnych w świetle standardu 

konstytucyjnego”, Wydział Prawa i Administracji, kwota: 66 674 zł  

• Joanna Ewa Urbanek, projekt: „Środowiska kombatanckie w II Rzeczpospolitej (1920-1926). Sytuacja 

społeczna, kształtowanie etosu a dążenia do zmiany politycznej”, Wydział Historyczny, kwota: 60 596 zł  

• Katarzyna Urszula Roman-Rawska, projekt: „Polityczny dialog ze społeczeństwem. Najnowsza rosyjska 

literatura społecznie zaangażowana (2000-2015)”, Wydział Lingwistyki Stosowanej, kwota: 88 384 zł  

• Karolina Marta Goraus, projekt: „Mikroekonomiczne uwarunkowania nierówności ze szczególnym 

uwzględnieniem kwestii płci: wybrane zagadnienia”, Wydział Nauk Ekonomicznych, kwota: 67 782 zł  

 

Nauki ścisłe i techniczne  

 

• Jakub Stanisław Kobak, projekt: „Spektroskopowe badania anizotropii kropek kwantowych CdTe z 

pojedynczymi jonami kobaltu”, Wydział Fizyki, kwota: 112 576 zł  

• Maciej Koperski, projekt: „Od jednego do wielu jonów magnetycznych Mn2+ w kropce kwantowej”, 

Wydział Fizyki, kwota: 102 694 zł  

• Katarzyna Aleksandra Gołasa, projekt: „Optyczne własności cienkich warstw dwusiarczku molibdenu 

(MoS2)”, Wydział Fizyki, kwota: 101 694 zł  

• Michał Czerwiński, projekt: „Poszukiwanie efektów kolektywnych w neutrono-nadmiarowych 

izotopach o Z<38”, Wydział Fizyki, kwota: 103 476 zł  

• Jean-Guy Eric Rousset, projekt: „Mikrownęki zbudowane ze związków selenu i telluru: technologia, 

właściwości magneto-optyczne i laserowanie”, Wydział Fizyki, kwota: 101 694 zł  

• Marek Lewicki, projekt: „Konsekwencje naruszenia symetrii elektrosłabej w świetle nowych wyników z 

LHC”, Wydział Fizyki, kwota: 71 270 zł  

 



 

• Piotr Stanisław Kasprzycki, projekt: „Badania organicznych cząsteczek fotoaktywnych z wykorzystaniem 

czasowo-rozdzielczej oraz nieliniowej spektroskopii optycznej”, Wydział Fizyki, kwota: 112 576 zł  

 

Nauki o życiu 

 

• Paweł Bednarz, projekt: „Obliczeniowy model specyficznej tkankowo regulacji genów, Wydział 

Matematyki, Informatyki i Mechaniki”, kwota: 111 576 zł.  
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Nauki humanistyczne  

 

• dr Kyrylo Myzgin, projekt: „Między morzami: przemiany kulturowe między Bałtykiem a Morzem 

Czarnym w świetle znalezisk monet rzymskich”, Wydział Historyczny, kwota: 465 850 zł  

• dr Sławomir Piotr Wadyl, projekt: „Ziemie pruskie we wczesnym średniowieczu. Kształtowanie się 

nowej struktury osadniczo-terytorialnej i społecznej w świetle źródeł archeologicznych”, Wydział 

Historyczny, kwota: 460 000 zł  

• dr Kacper Pobłocki, projekt: „Globalne hegemonie kapitalizmu a trajektoria urbanizacyjna Polski”, 

Instytut Ameryk i Europy, kwota: 429 000 zł  

• dr Anna Dominika Witeska-Młynarczyk, projekt: „Dziecko z ADHD - etnografia zaburzenia z 

wykorzystaniem perspektywy childhood studies”, Wydział Historyczny, kwota: 464 957 zł  

• dr Dominika Mikucka-Wójtowicz projekt: „Europeizacja partii i systemów partyjnych państw 

postjugosłowiańskich na tle doświadczeń krajów środkowoeuropejskich - podobieństwa, perspektywy, 

wyzwania”, Wydział Dziennikarstwa i Nauk Politycznych, kwota: 459 000 zł  

• dr Krzysztof Jarosław Narloch, projekt: „Wojskowość IV i V wieku w Europie Południowo-Wschodniej”, 

Ośrodek Badań nad Antykiem Europy Południowo-Wschodniej, kwota: 452 500 zł  

 

Nauki ścisłe i techniczne  

 

• dr Radosław Łapkiewicz, projekt: „Spektroskopia dwufotonowa z użyciem światła kwantowego”, 

Wydział Fizyki, kwota: 608 320  

• dr Mariusz Semczuk, projekt: „Mieszaniny potasu i cezu - budowa układu eksperymentalnego do 

produkcji ultrazimnych cząsteczek polarnych w stanie podstawowym”, Wydział Fizyki, kwota: 553 559 zł  

• dr Miłosz Krzysztof Panfil, projekt: „Topologiczne teorie pola, nowe niezmienniki węzłów i modele 

całkowalne”, Wydział Fizyki, kwota: 423 750 zł  

• dr Łukasz Janiak, projekt: „Zastosowanie komory dryfowej z projekcją czasu w zaawansowanej 

spektroskopii jądrowej”, Wydział Fizyki, kwota: 519 000 zł  

• dr Igor Własny, projekt: „Badanie własności dwuwymiarowych nanomateriałów hybrydowych opartych 

na grafenie i heksagonalnym azotku boru”, Wydział Fizyki, kwota: 596 200 zł  

• Daniel Siemssen, projekt: „Propagator Feynmana na zakrzywionych czasoprzestrzeniach”, Wydział 

Fizyki, kwota: 281 000 zł  

 



Nauki o życiu 

 

• dr Anna Agnieszka Marusiak, projekt: „Wpływ zwiększonej ekspresji kinazy MLK4 na rozwój raka 

piersi”, Centrum Nowych Technologii Uniwersytetu Warszawskiego, kwota: 612 000 zł  

 


