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Konkurs NCN na 

stanowisko 
Koordynatora 

Dyscyplin 
 

 
Rada Narodowego Centrum Nauki ogłosiła nabór kandydatów na stanowisko 
koordynatora dyscyplin w grupie nauk humanistycznych, społecznych i o sztuce. 
Termin składania dokumentów upływa 20 października 2017 r.  
Pełna treść ogłoszenia. 

 
Konkursy NCN 

 
 

 
Narodowe Centrum Nauki ogłasza konkursy (nabór wniosków będzie 
prowadzony do 15 grudnia 2017 r. w systemie elektronicznym OSF): 
 

OPUS 14 – konkurs o charakterze ogólnym, w którym o finansowanie 
może ubiegać się niemal każdy naukowiec. Jest to konkurs na projekty 
badawcze, w tym finansowanie zakupu lub wytworzenia aparatury 
naukowo-badawczej niezbędnej do realizacji tych projektów.  

 
PRELUDIUM 14 – na projekty badawcze realizowane przez osoby 
rozpoczynające karierę naukową nieposiadające stopnia naukowego 
doktora.  

 
          DAINA 1 – na polsko-litewskie projekty badawcze realizowane przez 
          zespoły polsko-litewskie we wszystkich dyscyplinach naukowych. 

 
MINIATURA – konkurs na pojedyncze działania naukowe. Nabór 
wniosków jest prowadzony w sposób ciągły do 31 grudnia 2017 roku 
w systemie elektronicznym OSF. 

 
 

Programy 
Fundacji na rzecz 

Nauki Polskiej  

 
Od 23 października 2017 roku rozpocznie się nabór 
wniosków (standardowy konkurs) do programu 
wspierającego stworzenie wyspecjalizowanych 
jednostek naukowych w Polsce Międzynarodowe 
Agendy Badawcze (MAB). Celem programu jest 

prowadzenie innowacyjnych prac B+R w wyspecjalizowanych, wiodących w skali 
światowej jednostkach badawczych (strukturach organizacyjno-prawnych) 
w Polsce, stosujących najlepsze światowe praktyki w zakresie identyfikowania 
programów i tematów badawczych, polityki personalnej, zarządzania pracami 
B+R oraz komercjalizacji wyników prac B+R. Data zakończenia naboru wniosków 
20 grudnia 2017 roku. 

https://www.ncn.gov.pl/BIP/index.php?id=120&p=319
https://www.ncn.gov.pl/ogloszenia/konkursy/opus14
https://www.ncn.gov.pl/ogloszenia/konkursy/preludium14
https://www.ncn.gov.pl/ogloszenia/konkursy/daina1
https://ncn.gov.pl/ogloszenia/konkursy/miniatura1
http://www.fnp.org.pl/oferta/miedzynarodowe-agendy-badawcze-mab/
http://www.fnp.org.pl/oferta/miedzynarodowe-agendy-badawcze-mab/


31 października 2017 r. upływa termin składania wniosków 
o przyznanie stypendium na 2018 rok w programie START – 
roczne stypendia dla wybitnych młodych uczonych na 
początku kariery naukowej posiadających udokumentowa-

ne osiągnięcia w swojej dziedzinie badań. UWAGA: w Biurze Obsługi Badań UW 
wnioski należy złożyć do 16 października br. 

 
Od 15 listopada 2017 roku rozpocznie się nabór wniosków do 
programu TEAM – granty dla zespołów badawczych 

prowadzonych przez wybitnych uczonych. Termin nadsyłania aplikacji mija 
15 stycznia 2018 roku. 
 
 

Do 8 stycznia 2018 r. można zgłaszać prace do kolejnej edycji 
konkursu Monografie, którego organizatorem jest FNP. Celem 
konkursu jest finansowanie wydania najlepszych, orygi-

nalnych i wcześniej niepublikowanych prac z zakresu nauk humanistycznych 
i społecznych. Nabór wniosków w ramach konkursu Monografie prowadzony 
jest w trybie ciągłym. Zgłoszone prace rozpatrywane są na kolejnych 
posiedzeniach Rady Wydawniczej. 
Strona konkursu: http://www.fnp.org.pl/oferta/monografie/ 
 
 

 
Nabór wniosków 

o granty 
wewnętrzne 

 
Uprzejmie informujemy, że w trybie ciągłym w Sekre-
tariacie Prorektora ds. naukowych można składać 
wnioski na wspieranie działalności badawczej oraz 
umiędzynarodowienia UW. 

W związku z tym został wprowadzony nowy model przyznawania wsparcia 
potencjału naukowego UW ze środków centralnych, podzielony na trzy typy: 

 dotacje na podniesienie zdolności do uzyskiwania prestiżowych 
grantów międzynarodowych 

 dotacje na działalność badawczą prowadzoną przez jednostki UW 
 mikrogranty 

 
Szczegółowe informacje: http://bob.uw.edu.pl/wspieranie-dzialalnosci-
badawczej-oraz-umiedzynarodowienia-uniwersytetu-warszawskiego/ 
 
 

 
Konferencje 
Wydziałowe 

Katedra Fotografii i Genologii Dziennikarskiej 
Wydziału Dziennikarstwa, Informacji i Biblio-
logii Uniwersytetu Warszawskiego zaprasza na 

Ogólnopolską Konferencję Obraz czy wizja świata –fotografia w przestrzeni 
kulturowej, która odbędzie się w dniach 7–8 grudnia 2017 r. Zgłoszenie udziału 
w konferencji – do 25 października 2017 r. 

 
Katedra Książki i Historii Mediów Wydziału 
Dziennikarstwa, Informacji i Bibliologii UW 
zaprasza na ogólnopolską konferencję naukową 
pt. Cenzuro wróć? Mechanizmy ograniczania 

wolności słowa w Polsce po 1990 roku, która odbędzie się w 12-13 grudnia 2017 r. 

http://www.fnp.org.pl/oferta/start/
https://www.fnp.org.pl/oferta/team-2/
http://www.fnp.org.pl/oferta/monografie/
http://bob.uw.edu.pl/wspieranie-dzialalnosci-badawczej-oraz-umiedzynarodowienia-uniwersytetu-warszawskiego/
http://bob.uw.edu.pl/wspieranie-dzialalnosci-badawczej-oraz-umiedzynarodowienia-uniwersytetu-warszawskiego/
http://konferencja.fotografiauw.pl/
http://konferencja.fotografiauw.pl/
https://www.wdib.uw.edu.pl/studenci/1090-konferencja-cenzuro-wroc-mechanizmy-ograniczania-wolnosci-slowa-w-polsce-po-1990-roku
https://www.wdib.uw.edu.pl/studenci/1090-konferencja-cenzuro-wroc-mechanizmy-ograniczania-wolnosci-slowa-w-polsce-po-1990-roku


 
 
 
 
 
 
 

 

Adres/kontakt WDIB: ul. Bednarska 2/4, pok. 0.22 (parter),  
tel. (22) 55 20 237 

 
prof. dr hab. Marek Jabłonowski 
Prodziekan ds. badań naukowych  
i współpracy  
m.jablonowski@uw.edu.pl 

mgr Lilia Ziemczonok 
Specjalista  
badania.wdib@uw.edu.pl 

 

Fundacja „Centrum Badań i Edukacji im. Ryszarda Kapuścińskiego” 
zaprasza na kolejną edycję II FESTIWALU Natura- Kultura Media 
im. Ryszarda Kapuścińskiego. Między 25 a 28 października, 
w podwarszawskim Izabelinie na kilka dni zagości duch reportażu, 
dokumentu, intelektualnych dyskusji, kultury i sztuki. 

 

 
 

Konferencje 
zewnętrzne 

15–16 listopada 2017 roku w Katowicach odbędzie się III Ogólnopolska 
Konferencja Naukowa „Kicz w kulturach mediów”, której organizatorami są 
Zakład Komunikacji Kulturowej oraz Zakład Filmoznawstwa i Wiedzy o Mediach 
Instytutu Nauk o Kulturze i Studiów Interdyscyplinarnych Uniwersytetu 
Śląskiego w Katowicach, Katedra Mediów i Kultury Audiowizualnej Uniwersytetu 
Łódzkiego, a także Śląski Oddział Polskiego Towarzystwa Badań nad Filmem 
i Mediami oraz Biblioteka Śląska. Celem konferencji jest omówienie sposobów 
funkcjonowania i konceptualizowania kiczu we współczesnych kulturach 
mediów.  
 
15 listopada 2017 r. w Łodzi odbędzie się Ogólnopolska, Interdyscyplinarna 
Konferencja Naukowa „Idee, wartości, słowa w życiu publicznym i sztuce”. 
Organizatorzy konferencji: Akademia Humanistyczno-Ekonomiczna w Łodzi, 
Katedra Komunikacji Językowej, Katedra Literaturoznawstwa, Zakład 
Dziennikarstwa i Zakład Komunikacji Społecznej i Socjologii Mediów. 
 
27–28 grudnia 2017 r. w Poznaniu odbędzie się konferencja naukowa 
„Współczesne wymiary komunikacji - między teorią a praktyką”. Organizator: 
Europejskie Stowarzyszenie Kulturoznawcze 
 
 

 
Publikacja 

 
Na półki księgarskie trafiła książka, którą przetłumaczył dr hab. 
Piotr Tafiłowski – adiunkt WDIB UW 
 
 
 
 
 
 

http://centrumkapuscinskiego.pl/
http://centrumkapuscinskiego.pl/aktualnosci/wkrotce-ii-festiwal-natura-kultura-media-im-ryszarda-kapuscinskiego/
http://centrumkapuscinskiego.pl/aktualnosci/wkrotce-ii-festiwal-natura-kultura-media-im-ryszarda-kapuscinskiego/
https://www.us.edu.pl/ogolnopolska-konferencja-naukowa-pt-kicz-w-kulturach-mediow
http://www.ahe.lodz.pl/konferencja_iws
http://unikonferencje.pl/konferencja/7866-wspolczesne-wymiary-komunikacji-miedzy-teoria-a-praktyka-call-for-papers
https://www.wdib.uw.edu.pl/pracownicy/biogramy-i-dyzury/88-pracownicy/samodzielni-pracownicy-naukowi-wdiib-uw/390-dr-hab-piotr-tafilowski

