
 
Styczeń 2018 

  
Sprawozdanie 

za 2017 rok 

  

Uprzejmie informujemy, że do 19 stycznia 2018 roku 
należy przygotować Sprawozdanie z działalności 
naukowej, dydaktycznej i organizacyjnej w 2017 r. 
Sprawozdanie należy wypełnić za pomocą aplikacji EVA 
dostępnej pod adresem https://eva.mimuw.edu.pl/  
 

Sprawozdanie ze 
środków DSM 

 

 

Sprawozdanie merytoryczne z projektu badawczego w ramach 
dotacji dla młodych naukowców (DSM) należy złożyć oraz 
przesłać w formie elektronicznej na adres badania.wdib@ 
uw.edu.pl do dnia 10 stycznia 2018 roku 

Konkursy NCN 
 
 

Narodowe Centrum Nauki ogłasza konkursy (nabór wniosków będzie 
prowadzony do 15 marca 2018 r. w systemie elektronicznym OSF): 

 
ETIUDA 6 – w konkursie ETIUDA 6 młodzi badacze będą mogli 
otrzymać stypendium w wysokości 4500 zł miesięcznie na okres od 
6 do 12 miesięcy oraz odbyć trwający od 3 do 6 miesięcy staż 
w wybranym zagranicznym ośrodku naukowym.  
 
SONATINA 2 – przeznaczona jest dla osób mających stopień naukowy 
doktora, które uzyskały go maksymalnie 3 lata przed rokiem złożenia 
wniosku lub które uzyskają go do końca czerwca 2018 r. Konkurs ma na 
celu umożliwienie zatrudnienia młodych uczonych w polskich 

jednostkach naukowych w roli kierowników własnych projektów badawczych. 
Oprócz tego beneficjenci programu mają możliwość odbycia stażu 
zagranicznego w wybranej przez siebie instytucji.  
 

UWERTURA 2 – dzięki konkursowi UWERTURA 2 polscy naukowcy 
mogą odbyć staż w zagranicznych zespołach realizujących granty 
Europejskiej Rady ds. Badań Naukowych, zyskując doświadczenie 
w zakresie ubiegania się i realizacji międzynarodowych projektów 

grantowych. W ciągu 18 miesięcy od zakończeniu stażu, badacz będzie 
zobowiązany do wystąpienia z wnioskiem o grant ERC, w którym będzie pełnić 
rolę kierownika projektu, a którego realizacja będzie zaplanowana w polskiej 
jednostce naukowej.  

https://eva.mimuw.edu.pl/
https://www.ncn.gov.pl/ogloszenia/konkursy/etiuda6
https://www.ncn.gov.pl/ogloszenia/konkursy/sonatina2
https://www.ncn.gov.pl/ogloszenia/konkursy/uwertura2


 
 
 

 

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 

 

Harmonogram 
konkursów NCN 

2018 
 

Na stronie NCN został zamieszczony wstępny harmonogram przeprowadzania 
konkursów przez Narodowe Centrum Nauki w 2018 roku [więcej]. 
 

Konkursy NCBR Narodowe Centrum Badań i Rozwoju ogłasza 
w ramach Działania 3.1 Kompetencje w szkolnictwie 
wyższym konkurs na projekty w programie 
„Uniwersytet Młodego Odkrywcy” dotyczące 

rozwoju oferty uczelni w zakresie realizacji trzeciej misji. Wnioski w ramach 
konkursu będą przyjmowane: od dnia 18 grudnia 2017 r. do dnia 31 stycznia 
2018 r. 
 

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju ogłasza 
w ramach Działania 3.1 Kompetencje w szkolnictwie 
wyższym konkurs na „Studia dualne” dotyczące 
opracowania programów kształcenia i realizacji 

studiów dualnych. Wnioski w ramach konkursu będą przyjmowane: od dnia 
18 stycznia 2018 r. do dnia 2 marca 2018 r. 

 
Dziewiąty konkurs w Programie LIDER. 
LIDER jest programem skierowanym do 
młodych naukowców. Jego celem jest 
poszerzenie kompetencji młodych naukow-

ców w samodzielnym planowaniu prac badawczych oraz zarządzaniu własnym 
zespołem badawczym, podczas realizacji projektów badawczych, których wyniki 
mogą mieć zastosowanie praktyczne i posiadają potencjał wdrożeniowy. Termin 
naboru wniosków: 15.01.2018 r. – 15.03.2018 r. 

 
Konferencje 
zewnętrzne 

 
20-21 marca 2018 r. w Łodzi odbędzie się Ogólnopolska Studencko-Doktorancka 
Konferencja Naukowa „Kreatywność językowa w komunikacji internetowej” 

17–18 maja 2018 r., Bydgoszcz, II Ogólnopolska Konferencja Naukowa „Ochrona 
zbiorów bibliotecznych. Przeszłość – Teraźniejszość – Przyszłość”  
 
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. 
 

Publikacja Nowa książka – Katarzyna Seroka, Biblioteka Polska w Paryżu. Studium 
bibliologiczne (1838-1871).  
 

https://www.ncn.gov.pl/aktualnosci/2017-12-20-harmonogram-konkursow-ncn-2018
http://www.ncbr.gov.pl/fundusze-europejskie/power/konkursy---aktualne-nabory/umo17/
http://www.ncbr.gov.pl/fundusze-europejskie/power/konkursy---aktualne-nabory/duo18/
http://www.ncbr.gov.pl/programy-krajowe/lider/lider-ix-edycja/aktualnosci/art,5752,dziewiaty-konkurs-w-programie-lider.html
http://filolog.uni.lodz.pl/wp-content/uploads/zaproszenie_kreatywnosc_jezykowa_2018.pdf
http://www.ihism.ukw.edu.pl/jednostka/instytut_historii_stosunkow/konferencje_ihism
http://www.ihism.ukw.edu.pl/jednostka/instytut_historii_stosunkow/konferencje_ihism
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://www.wdib.uw.edu.pl/pracownicy/biogramy-i-dyzury/89-pracownicy/niesamodzielni-pracownicy-naukowi-wdiib-uw----adiunkci,-docenci,-asystenci,-wyk%C5%82adowcy/440-dr-katarzna-seroka

