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SONATA 13 - na projekty badawcze realizowane przez osoby rozpoczynające karierę naukową posiadające stopień naukowy doktora, uzyskany
w okresie od 2 do 7 lat przed rokiem wystąpienia z wnioskiem.
SONATA BIS 7 - na projekty badawcze mające na celu powołanie nowego
zespołu naukowego, realizowane przez osoby posiadające stopień naukowy lub tytuł naukowy, które uzyskały stopień naukowy doktora w okresie od 5 do 12 lat przed rokiem wystąpienia z wnioskiem.
MAESTRO 9 - dla doświadczonych naukowców na projekty badawcze mające na celu realizację pionierskich badań naukowych, w tym interdyscyplinarnych, ważnych dla rozwoju nauki, wykraczających poza dotychczasowy stan wiedzy, których efektem mogą być odkrycia naukowe.
HARMONIA 9 - na projekty badawcze realizowane w ramach współpracy
międzynarodowej.
Termin składania wniosków w BOB – 8 września, w NCN – 15 września

Konkurs DAINA

Nowe konkursy
międzynarodowe
dla humanistyki i
nauk społecznych

NPRH: nabór wniosków w kolejnych
konkursach modułu Uniwersalia

15 września zostanie ogłoszony nowy konkurs z międzynarodowej oferty
NCN. DAINA przeznaczona jest na polsko-litewskie projekty badawcze, realizowane przez zespoły złożone z naukowców z obu krajów we wszystkich
dyscyplinach. Konkurs współprowadzony jest przez litewską agencję Lietuvos mokslo taryba (LMT)

Zapraszamy wszystkich zainteresowanych do udziału w konkursach HERA
i EqUIP. Oba międzynarodowe programy przeznaczone są dla badaczy działających w ramach nauk humanistycznych i społecznych, a termin ich ogłoszenia przypada w sierpniu.

Rada Narodowego Programu Rozwoju Humanistyki ogłosiła kolejne konkursy w ramach modułu Uniwersalia. Polscy badacze będą mogli ubiegać
się o środki na przetłumaczenie wybitnych dzieł polskiej humanistyki na
języki kongresowe (Uniwersalia 2.1) lub krytyczne opracowanie i przekład literatury zagranicznej (Uniwersalia 2.2).

Książka i technologie, redakcja naukowa: Dariusz Kuźmina, Mikołaj Ochmański, Warszawa 2016
Nowe
publikacje

Publiczność mediów w epoce cyfrowej, redakcja naukowa: Alicja Jaskiernia i Katarzyna Gajlewicz-Korab,
Warszawa 2016

Poland’s New Ways of Public Diplomacy, Beata
Ociepka, Frankfurt am Main 2017

Postepowania
habilitacyjne

Rada Wydziału Dziennikarstwa Informacji i Bibliologii podjęła uchwałę
o nadaniu stopnia naukowego doktora habilitowanego:
- w dziedzinie nauk humanistycznych w dyscyplinie bibliologia i informatologia dr Agnieszce Helman-Ważny (Uniwersytet Warszawski),
- w dziedzinie nauk społecznych w dyscyplinie nauki o mediach dr. Tomaszowi Gackowskiemu (Uniwersytet Warszawski), dr. Patrykowi Gałuszcze (Uniwersytet Łódzki), dr Agnieszce Szymańskiej (Uniwersytet Jagielloński)

Przewody doktorskie

Rada Wydziału Dziennikarstwa Informacji i Bibliologii podjęła uchwałę
o nadaniu stopnia naukowego doktora:
- w dziedzinie nauk humanistycznych w dyscyplinie bibliologia i informatologia mgr Dorocie Pietrzkiewicz (Uniwersytet Warszawski),
- w dziedzinie nauk społecznych w dyscyplinie nauki o mediach mgr Agacie Raczkowskiej (Uniwersytet Warszawski)

Konferencje zewnętrzne

• Serdecznie zapraszamy na Ogólnopolską Interdyscyplinarną Konferencję Naukową Książka w mediach - media w książce. Korespondencje
i transpozycje, która odbędzie się w dniach 12–13 października 2017

→ terminy

roku w Lublinie. Zgłoszenia udziału i propozycje tematów wraz z abstraktem, należy przesłać do 15 lipca 2017 roku na adres mailowy:
grazyna.piecha@poczta.umcs.lublin.pl.
 Zapraszamy do udziału w Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej „Cyberpsychologia. Nowe perspektywy badania mediów i ich użytkowników” w Krakowie, 19-20 kwietnia 2018 r.
Adres/kontakt WDIB: ul. Bednarska 2/4, pok. 0.22 (parter), tel. (22) 55 20 237
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