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Sprawozdanie ze 

środków DSM 
 

 

Uprzejmie przypominamy, że środki finansowe przyznane 
w ramach dotacji dla młodych naukowców (DSM) powinny 
zostać rozliczone do końca roku kalendarzowego, na który 
zostały przyznane (tj. 2017). Sprawozdanie merytoryczne 
z projektu badawczego należy złożyć oraz przesłać w formie 
elektronicznej na adres: badania.wdib@uw.edu.pl do dnia 
10 stycznia 2018 roku. 
 

Polska 
Bibliografia 
Naukowa 

Uprzejmie przypominamy, że obowiązkiem pracownika 
jest sprawdzenie poprawności danych bibliograficznych 
znajdujących się w Polskiej Bibliografii Naukowej oraz 
wprowadzanie nowych publikacji (wraz z objętością 
w arkuszach wydawniczych/zakresem stron). 

 
Konkurs MNiSW 

 
 

Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego ogłosiło VII edycję 
konkursu w ramach programu „Diamentowy Grant” (termin 
składania wniosków w systemie OSF w terminie do 15 stycznia 

2018). Przedmiotem konkursu jest wsparcie wybitnie uzdolnionych studentów 
lub absolwentów prowadzących pod kierunkiem opiekuna naukowego badania 
naukowe o wysokim stopniu zaawansowania, tak aby dać im możliwość 
skrócenia ścieżki kariery naukowej.  
 

Program 
Fulbright Slavic 

Award 

Polsko-Amerykańska Komisja Fulbrighta rozpoczęła 
przyjmowanie wniosków do programu Fulbright Slavic 
Award. Program skierowany jest do pracowników 
naukowych lub naukowo-dydaktycznych zatrudnio-
nych w polskich uczelniach i jednostkach naukowych, 

którzy specjalizują się w kulturze i historii Polski oraz Europy Środkowo-
Wschodniej. Termin składania wniosków upływa 8 stycznia 2018 r. 
 

 
Konferencje, 

spotkania 
Wydziałowe 

W dniach 14–15 czerwca 2018 roku Wydział Dzienni-
karstwa, Informacji i Bibliologii UW zorganizuje 
Kongres Europejskiego Stowarzyszenia Zarządzania 
Mediami (European Media Management Association – 
emma). Termin składania propozycji wystąpień oraz 
sesji posterowych upływa 15.01.2018 roku. 

https://pbn.nauka.gov.pl/
http://www.nauka.gov.pl/komunikaty/ogloszenie-vii-edycji-konkursu-w-ramach-programu-diamentowy-grant.html
http://www.fulbright.edu.pl/slavic/
http://www.fulbright.edu.pl/slavic/
https://www.wdib.uw.edu.pl/studenci/1311-wdib-uw-organizatorem-kongresu-europejskiego-stowarzyszenia-zarzadzania-mediami-w-2018-roku
https://www.wdib.uw.edu.pl/studenci/1311-wdib-uw-organizatorem-kongresu-europejskiego-stowarzyszenia-zarzadzania-mediami-w-2018-roku
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Konferencje 
zewnętrzne 

 
19-21 kwietnia 2018 r. w Olsztynie odbędzie się 2. edycja konferencji „Postać 
w kulturze wizualnej”. Organizatorzy: Instytut Polonistyki i Logopedii oraz 
Katedra Filologii Angielskiej Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie. 
 
23-24 maja 2018 r. w Katowicach odbędzie się konferencja „Reportaż w świecie 
– światowość reportażu”. Organizatorzy: Katedra Międzynarodowych Studiów 
Polskich Uniwersytetu Śląskiego, Szkoła Języka i Kultury Polskiej UŚ. 
 
7-8 czerwca 2018 r., Kraków – Ośrodek Badań nad Mediami oraz Katedra 
Mediów i Badań Kulturowych Uniwersytetu Pedagogicznego im. KEN w Krakowie 
serdecznie zapraszają do udziału w 2. edycji Interdyscyplinarnej Konferencji 
Naukowej: „METAL STUDIES II. Artyści i sceny metalowej (kontr)kultury”.  
 
24-25 września 2018 r. w Łodzi odbędzie się V Międzynarodowa Konferencja 
Naukowa "Kultura czytelnicza młodego pokolenia” 
 

Najnowszy 
numer Studiów 

Medioznawczych 

Zachęcamy do zapoznania się z kolejnym numerem „Studiów 
Medioznawczych” 
 
 
 
 
 

 
Publikacje 

Serdecznie zapraszamy do lektury książki Memy czyli 
życie społeczne w czasach kultury obrazu pod redakcją 
dr. hab. Tomasza Gackowskiego, dr Karoliny Brylskiej 
i mgr Mateusza Patery. Publikacja ukazała się w serii 
Media XXI wieku 
 
 

 Nowa pozycja wydawnicza – książka Public Relations praktycznie 
autorstwa dr. hab. Dariusza Tworzydły – adiunkta WDIB UW. 
 
 
 
 
 

 Nowa książka Analiza kondycji branży Public Relations. Raport 
z projektu badawczego – dr hab. Dariusz Tworzydło, Przemysław 
Szuba, Marek Zajic.  
 
 
 

http://www.uwm.edu.pl/human/konferencje/konferencje-ogloszenia-i-aktualnosci/postac-w-kulturze-wizualnej-19-21042018
http://www.uwm.edu.pl/human/konferencje/konferencje-ogloszenia-i-aktualnosci/postac-w-kulturze-wizualnej-19-21042018
http://www.studiapolskie.us.edu.pl/vii-miedzynarodowa-konferencja-naukowa-z-cyklu-literatura-polska-w-swiecie-pt-reportaz-w-swiecie-swiatowosc-reportazu/zaproszenie/
http://www.studiapolskie.us.edu.pl/vii-miedzynarodowa-konferencja-naukowa-z-cyklu-literatura-polska-w-swiecie-pt-reportaz-w-swiecie-swiatowosc-reportazu/zaproszenie/
https://konferencjametalstudies.wordpress.com/2017/11/19/metal-studies-ii-zapraszamy/
http://konfkbin.uni.lodz.pl/index.php/pl/
http://studiamedioznawcze.pl/spis.php
https://www.wdib.uw.edu.pl/pracownicy/biogramy-i-dyzury/88-pracownicy/samodzielni-pracownicy-naukowi-wdiib-uw/401-dr-hab-tomasz-gackowski
https://www.wdib.uw.edu.pl/pracownicy/biogramy-i-dyzury/89-pracownicy/niesamodzielni-pracownicy-naukowi-wdiib-uw----adiunkci,-docenci,-asystenci,-wyk%C5%82adowcy/397-dr-karolina-brylska
https://www.wdib.uw.edu.pl/pracownicy/biogramy-i-dyzury/91-pracownicy/pracownicy-administracji/482-mgr-mateusz-patera
https://www.wdib.uw.edu.pl/pracownicy/biogramy-i-dyzury/88-pracownicy/samodzielni-pracownicy-naukowi-wdiib-uw/830-dr-hab-dariusz-tworzydlo
https://www.wdib.uw.edu.pl/pracownicy/biogramy-i-dyzury/88-pracownicy/samodzielni-pracownicy-naukowi-wdiib-uw/830-dr-hab-dariusz-tworzydlo

