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STYCZEŃ 2019 

  
Postępowania 

awansowe 
W dniu 19 grudnia 2018 roku Rada Wydziału Dzienni-
karstwa, Informacji i Bibliologii UW podjęła uchwałę 
w sprawie nadania dr Jolancie Dzierżyńskiej-Mielczarek 
stopnia doktora habilitowanego nauk społecznych 
w dyscyplinie nauki o mediach. 
 

Sprawozdanie ze 
środków DSM 

Uprzejmie przypominamy, że raport roczny z realizacji 
zadania badawczego w ramach dotacji dla młodych 
naukowców (DSM) należy złożyć w formie elektronicznej 
(badania.wdib@uw.edu.pl) i pisemnej w nieprzekraczal-
nym terminie do dnia 15 stycznia 2019 roku (§ 10 
Regulaminu). Formularz raportu rocznego stanowi Załącz-

nik nr 2 Regulaminu i jest dostępny pod adresem:  
https://www.wdib.uw.edu.pl/wydzial/nauka-i-badania/dsm 
 

Nowy program 
grantów 

wewnętrznych 
„Strategia 

doskonałości – 
uczelnia 

badawcza” 

Uniwersytet Warszawski wprowadził nowe zasady 
przyznawania grantów wewnętrznych. Jest to 
związane z otrzymaniem przez UW środków od 
Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego na 

pilotażowy projekt „Inicjatywa doskonałości – uczelnia badawcza”. Dofinan-
sowanie projektów naukowych oraz wsparcie współpracy międzynarodowej 
będą przyznawane w ramach 5 ścieżek. Program „Strategia doskonałości – 
uczelnia badawcza” będzie funkcjonował do 31 maja 2019 r. Na podstawie 
doświadczeń z jego realizacji zostanie zaproponowany nowy program grantów 
wewnętrznych UW, który zacznie funkcjonować od 1 czerwca 2019 r.  
 

Otwarte  
konkursy NCN 

Do 15 marca 2019 roku trwa nabór wniosków w ramach konkursów ETIUDA 7, 
SONATINA 3, UWERTURA 3, których organizatorem jest Narodowe Centrum 
Nauki: 

 ETIUDA 7 – Konkurs na stypendia skierowany do 
osób, które rozpoczynają karierę naukową. Wy-
mogiem koniecznym do aplikowania w konkursie 
ETIUDA jest brak stopnia naukowego doktora. 

Wnioskodawca musi być na etapie przygotowywania rozprawy doktorskiej 
i mieć otwarty przewód doktorski lub zobowiązać się do jego otwarcia do dnia 
30 kwietnia 2019 r. 
 

mailto:badania.wdib@uw.edu.pl
https://www.wdib.uw.edu.pl/wydzial/nauka-i-badania/dsm
https://www.uw.edu.pl/nowy-program-grantow-wewnetrznych-strategia-doskonalosci-uczelnia-badawcza/
https://www.uw.edu.pl/nowy-program-grantow-wewnetrznych-strategia-doskonalosci-uczelnia-badawcza/
https://ncn.gov.pl/ogloszenia/konkursy/etiuda7
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Otwarte  
konkursy NCN 

SONATINA 3 – Konkurs na projekty badawcze 
realizowane przez osoby posiadające stopień 
naukowy doktora, uzyskany w okresie do 3 lat przed 

rokiem wystąpienia z wnioskiem, lub którym zostanie on nadany do końca 
czerwca 2019 r. W ramach budżetu konkursu możliwe jest uwzględnienie 
kosztów etatów badawczych oraz krótkoterminowych (od 3 do 6 miesięcy) 
staży zagranicznych. 
 

 UWERTURA 3 – Konkurs na staże w zagranicznych 
zespołach naukowych realizujących granty ERC. 
Środki pozyskane w ramach Uwertury będzie można 

przeznaczyć tylko na odbycie zagranicznego stażu w zespołach naukowych 
realizujących projekty badawcze finansowane w ramach konkursów ERC. 
 

Dioscuri 2 Narodowe Centrum Nauki i Towarzystwo Maxa 
Plancka zapraszają do udziału w drugim konkursie 
Dioscuri na dofinansowanie do czterech „Centrów 
Doskonałości” w Polsce. Do 20 marca 2019 roku 
wybitni naukowcy ze wszystkich dyscyplin nauko-
wych mogą ubiegać się o założenie Centrum. Finan-
sowanie Centrum Dioscuri ma na celu wsparcie 
wybitnych naukowców, którzy chcą stworzyć 
innowacyjną i międzynarodową grupę badawczą 

w polskiej instytucji naukowej. Szczegółowe informacje na temat konkursu 
można znaleźć na stronie NCN oraz na stronie Biura Międzynarodowych 
Programów Badawczych UW. 
 

NORFACE – nowy 
konkurs z zakresu 
nauk społecznych 

Narodowe Centrum Nauki wraz z siecią NORFACE 
zapraszają do udziału w konkursie na międzynaro-
dowe projekty badawcze z dziedzin nauk społecz-
nych „Democratic governance in a turbulent age”. 

Konkurs przeznaczony jest dla grup badawczych złożonych z co najmniej trzech 
zespołów naukowych pochodzących z co najmniej 3 krajów uczestniczących 
w konkursie. Konkurs jest dwuetapowy. W pierwszym etapie składany jest 
wniosek wstępny, tzw. outline proposal, w terminie do 19 lutego 2019 r. do 
godz. 14.00. Projekty zakwalifikowane do drugiego etapu otrzymają zapro-
szenie do złożenia wniosku pełnego, tzw. full proposal. Czas trwania projektu: 
24 lub 36 miesięcy. Szczegółowe informacje zawarte są na stronie NCN oraz na 
stronie Biura Międzynarodowych Programów Badawczych UW. 
 

NCBR: Konkurs 
na MOOC  

 

Od 30 listopada 2018 r. do 25 stycznia 2019 r. trwa 
nabór wniosków w ramach konkursu na MOOC, 
który dotyczy stworzenia i realizacji kursów eduka-
cyjnych w formie e-learningu.  
Zgodnie z informacjami Narodowego Centrum 

Badań i Rozwoju do konkursu można zgłaszać projekty, które obejmują swoim 
zakresem stworzenie i realizację jednego z następujących rodzajów kursów 
edukacyjnych w formie e-learnigu: 

• kurs edukacyjny dla studentów, stanowiący dodatkowy element 
procesu kształcenia na studiach I lub II stopnia; 

• masowy otwarty kurs edukacyjny (MOOC) dostępny dla wszystkich 
chętnych. 

https://ncn.gov.pl/ogloszenia/konkursy/sonatina3
https://ncn.gov.pl/ogloszenia/konkursy/uwertura3
https://ncn.gov.pl/dioscuri/dioscuri2/
http://bmpb.uw.edu.pl/
http://bmpb.uw.edu.pl/
https://ncn.gov.pl/aktualnosci/2018-12-04-ogloszenie-konkursu-norface
http://bmpb.uw.edu.pl/
https://www.ncbr.gov.pl/programy/fundusze-europejskie/power/konkursy-aktualne-nabory/konkurs-nr-powr030500-ip08-00-pz218/
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Kursy muszą być bezpłatne i powszechnie dostępne. Wybrane do dofinan-
sowania kursy zostaną umieszczone na specjalnie utworzonej platformie, 
której administratorem będzie MNiSW. 
 

NCBR  
LIDER X – konkurs 

dla młodych 
naukowców 

Od 18 stycznia 2019 r. do 18 marca 2019 r. będzie 
trwał nabór wniosków w ramach konkursu LIDER X, 
którego organizatorem jest Narodowe Centrum 

Badań i Rozwoju. Konkurs adresowany jest do doktorantów, nauczycieli 
akademickich bez stopnia doktora oraz osób, które posiadają stopień doktora, 
a od jego obrony nie upłynęło 7 lat. Maksymalna kwota dofinansowania 
projektu wynosi 1,5 mln zł. 
 

NAWA Narodowa Agencja Wymiany Akademickiej do 
15 stycznia 2019 r. prowadzi nabory wniosków do 
wymiany osobowej studentów i naukowców 

w ramach dwustronnych umów międzyrządowych i międzyresortowych. 
Wyjazdy w ramach programu mogą trwać od 5 dni do 12 miesięcy w danym 

roku akademickim. Zob. szczegóły.  
 

Konkurs FNP Do 11 marca 2019 r. można zgłaszać prace do 
kolejnej edycji programu Monografie, którego 
organizatorem jest Fundacja na rzecz Nauki 
Polskiej. Celem konkursu jest finansowanie wydania 

najlepszych, oryginalnych i wcześniej niepublikowanych prac z zakresu nauk 
humanistycznych i społecznych.  
Strona konkursu: http://www.fnp.org.pl/oferta/monografie/ 

 
Klub Stypen-
dystów FNP: 

Nagroda im. A. 
Rojszczaka 

Do 31 stycznia 2019 r. trwa nabór zgłoszeń w ra-
mach nagrody im. Artura Rojszczaka, która przyzna-
wana jest przez Klub Stypendystów Fundacji na rzecz 
Nauki Polskiej. Konkurs adresowany jest do młodych 
naukowców, którzy obronili pracę doktorską w ciągu 
ostatnich pięciu lat od złożenia wniosku. Wysokość 

nagrody wynosi 5 000 zł. 
 

Nagroda Literacka 
m.st. Warszawy 

Do 31 stycznia 2019 r. trwa nabór zgłoszeń 
w ramach 12. edycji konkursu o Nagrodę Literacką 
m.st. Warszawy. Celem konkursu jest nagrodzenie 

książek wyróżniających się poziomem literackim i edytorskim. Pula nagród 
w konkursie wynosi 250 000 zł. 

 
XXIII konkurs  
im. Krzysztofa 

Mętraka  

Do 17 marca 2019 roku trwa nabór wniosków 
w ramach XXIII edycji konkursu im. Krzysztofa 
Mętraka. Konkurs ma na celu promowanie młodych 
ludzi piszących o filmie: studentów, dziennikarzy, 
krytyków. Budżet konkursu wynosi 17 500 zł. 
Zgodnie z informacjami organizatorów, do konkursu 

mogą zgłaszać się osoby, które nie ukończyły 32. roku życia oraz są autorami co 
najmniej trzech tekstów krytycznych o tematyce filmowej, z których przy-
najmniej jeden powinien być nie publikowany przed terminem nadsyłania prac.  
 

https://www.ncbr.gov.pl/o-centrum/aktualnosci/szczegoly-aktualnosci/news/dyrektor-narodowego-centrum-badan-i-rozwoju-informuje-ze-oglasza-dziesiaty-konkurs-w-programie-lide/
https://nawa.gov.pl/nawa/aktualnosci/731-nabor-do-programu-wymiany-osobowej-studentow-i-naukowcow
http://www.fnp.org.pl/oferta/monografie/
http://www.klub-fnp.pl/nagroda-arojszczaka/przebieg-konkursu
http://www.kulturalna.warszawa.pl/nagroda-literacka,1,10843.html?locale=pl_PL
http://www.kulturalna.warszawa.pl/nagroda-literacka,1,10843.html?locale=pl_PL
https://www.facebook.com/events/323818068434340/
https://www.facebook.com/events/323818068434340/


4 
 

Konkurs 
Dziennikarski  
im. Krystyny 

Bochenek 

Do 25 stycznia 2019 r. trwa nabór wniosków 
w ramach VIII Ogólnopolskiego Konkursu Dzienni-
karskiego im. Krystyny Bochenek. Celem konkursu 
jest promowanie dziennikarstwa. Zgodnie z regula-

minem konkursu autor najlepszej pracy otrzyma nagrodę finansową w wyso-
kości 50 000 zł.  
 

Konkurs na 
scenariusze 

serialu, filmu i gry 
komputerowej 

Do 1 lutego 2019 r. trwa nabór wniosków w ramach 
konkursu na treatment, koncepcję i scenariusz 
serialu telewizyjnego oraz treatment, koncepcję 
i scenariusz etiudy Script Fiesta 2019. Konkursy 
skierowane są do wszystkich piszących, niezależnie 
od ich zawodowego dorobku. Pula nagród w kon-
kursie wynosi 25 000 zł. 
 

 

Fulbright Slavic 
Award 2019–2020 

Do 18 stycznia 2019 r. trwa nabór wniosków 
w ramach konkursu Fulbright Slavic Award.  Ful-
bright Slavic Award to stypendium przeznaczone dla 
pracowników zatrudnionych w polskich uczelniach 

i jednostkach naukowych, którzy specjalizują się w kulturze i historii Polski oraz 
Europy Środkowo-Wschodniej. Stypendium umożliwia prowadzenie zajęć ze 
studentami na jednym z dwóch uniwersytetów współpracujących z Polsko-
Amerykańską Komisją Fulbrighta – University of Washington w Seattle i Uni-
versity of Illinois w Chicago.  

Nowe publikacje 
pracowników 

WDIB 
 
 
 

Jagoda Bloch 
Telewizyjne serwisy informacyjne. Zmiany w sposobie 
czytania od czasów PRL do III RP 
 
Oficyna Wydawnicza ASPRA-JR, Warszawa 2018 
Stron 323 
 
 
 

 
 Robert Kotowski, Lidia Michalska-Bracha 

Sanktuarium Józefa Piłsudskiego w Kielcach. Między 
pamięcią a polityką historyczną II Rzeczypospolitej 
 
Muzeum Narodowe w Kielcach/ KOPIPOL, Kielce 2018 
Stron 200 
 

 
 

 Ksenia Kakareko 
System polityczno-prawny Białorusi 
 
Wydawnictwo Sejmowe, Warszawa 2018 
Stron 348 
 
 
 

http://www.konkurskbochenek.us.edu.pl/aktualnosci/45-media-%E2%80%93-do-boju.html
http://www.konkurskbochenek.us.edu.pl/aktualnosci/45-media-%E2%80%93-do-boju.html
http://scriptfiesta.pl/scriptfiesta-konkurs/
https://fulbright.edu.pl/slavic/
https://www.wdib.uw.edu.pl/pracownicy/biogramy-i-dyzury/89-pracownicy/niesamodzielni-pracownicy-naukowi-wdiib-uw----adiunkci,-docenci,-asystenci,-wyk%C5%82adowcy/395-dr-jagoda-bloch
https://www.wdib.uw.edu.pl/pracownicy/biogramy-i-dyzury/88-pracownicy/samodzielni-pracownicy-naukowi-wdiib-uw/386-dr-hab-robert-kotowski
https://www.wdib.uw.edu.pl/pracownicy/biogramy-i-dyzury/89-pracownicy/niesamodzielni-pracownicy-naukowi-wdiib-uw----adiunkci,-docenci,-asystenci,-wyk%C5%82adowcy/409-dr-ksania-kakareko
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Nowe publikacje 
pracowników 

WDIB 
 

Rafał Habielski, Paweł Machcewicz 
Dokumenty i materiały do dziejów Rozgłośni Polskiej Radia 
Wolna Europa, T. 1, Rozgłośnia Polska Radia Wolna 
Europa w latach 1950-1975.  
 
Wydawnictwo Ossolineum, Wrocław 2018 
Stron 420 
 
 
 

 
 Jan Nowak-Jeziorański, Adam Ciołkosz, Aleksander 

Bregman 
Dokumenty i materiały do dziejów Rozgłośni Polskiej Radia 
Wolna Europa, T. 2, Korespondencja z lat 1952-1975, 
wstęp i redakcja naukowa Rafał Habielski, opracowanie 
Kamila Kamińska-Chełminiak, Piotr Swacha 
 
Wydawnictwo Ossolineum, Wrocław 2018 
Stron 663 
 
 

 Dariusz Tworzydło, Adam Łaszyn, Przemysław Szuba 
Zarządzanie kryzysem w polskich przedsiębiorstwach 
 
Newsline sp. z o.o., Rzeszów 2018 
Stron 87 
 
 
 
 

 Wkład Polaków w kulturę Europy i Świata. Skromni ludzie – 
wielkie dokonania. Tom II,  
redakcja naukowa Anna Kamler i Iwona Pugacewicz 
 
Grupa Cogito Sp. z o.o., Warszawa 2018 
Stron 177 
 

 
 

Konferencja 
Wydziałowa 

 

Katedra Informatologii Wydziału Dziennikarstwa, 
Informacji i Bibliologii UW, Biblioteka Uniwersytecka 
w Warszawie oraz International Society for Know-
ledge Organization (ISKO) serdecznie zapraszają do 

wzięcia udziału w V Międzynarodowej Konferencji Naukowej „Rewolucja 
cyfrowa – dziś i jutro. Infrastruktura, usługi, użytkownicy” z cyklu Nauka 
o informacji w okresie zmian (13–14 maja 2019 r., Warszawa).  
 
 

Konferencje 
zewnętrzne 

 
 

14–15 lutego 2019 r., Toruń, IV Zimowa Szkoła Metodologiczna 
24 lutego 2019 r., Toruń, „Edukacja wobec wyzwań kultury współczesnej: 

Szanse i zagrożenia” 
26 lutego 2019 r., Wrocław, „Człowiek wobec władzy” 

https://www.wdib.uw.edu.pl/pracownicy/biogramy-i-dyzury/88-pracownicy/samodzielni-pracownicy-naukowi-wdiib-uw/365-prof-dr-hab-rafal-habielski
https://www.wdib.uw.edu.pl/pracownicy/biogramy-i-dyzury/88-pracownicy/samodzielni-pracownicy-naukowi-wdiib-uw/365-prof-dr-hab-rafal-habielski
https://www.wdib.uw.edu.pl/pracownicy/biogramy-i-dyzury/89-pracownicy/niesamodzielni-pracownicy-naukowi-wdiib-uw----adiunkci,-docenci,-asystenci,-wyk%C5%82adowcy/410-dr-kamila-kaminska-chelminiak
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/379-prof-uw-dr-hab-anna-kamler
https://www.wdib.uw.edu.pl/pracownicy/biogramy-i-dyzury/88-pracownicy/samodzielni-pracownicy-naukowi-wdiib-uw/422-dr-iwona-pugacewicz
http://infolog.wdib.uw.edu.pl/
http://infolog.wdib.uw.edu.pl/
http://unikonferencje.pl/konferencja/9725-iv-zimowa-szkola-metodologiczna
http://unikonferencje.pl/konferencja/9852-ogolnopolska-konferencja-naukowa-edukacja-wobec-wyzwan-kultury-wspolczesnej-szanse-i-zagrozenia
http://unikonferencje.pl/konferencja/9852-ogolnopolska-konferencja-naukowa-edukacja-wobec-wyzwan-kultury-wspolczesnej-szanse-i-zagrozenia
http://unikonferencje.pl/konferencja/9782-konferencja-naukowa-czlowiek-wobec-wladzy
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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 

 

Konferencje 
zewnętrzne 

 
 

1–2 marca 2019 r., Bielsko-Biała, „Shapes of the Future”  
6 marca 2019 r., Łódź, „Mass Media we współczesnym świecie” 
19–20 marca 2019 r., Płock, „Efektywna komunikacja w biznesie. Problemy, 

wyzwania, strategie”  
28–29 marca 2019 r., Kraków, „Język a Media. Perspektywy oraz zagrożenia 

języka i komunikacji we współczesnych mediach” 
4–5 kwietnia 2019 r., Katowice, „Filmowe Psycho-tropy” 
11–12 kwietnia 2019 r., Kraków, „Badania publiczności w instytucjach kultury” 
25 maja 2019 r., Gorzów Wielkopolski, „Mniejszości narodowe i etniczne w 

sferze medialnej Ziem Zachodnich i Północnych” 
3–4 czerwca 2019 r., Bydgoszcz, „Wokół Ladewiga i jego Katechizmu biblioteki”  
6–7 czerwca 2019 r., Kraków, „Metal Studies III: media i (kon)teksty 

audiowizualne” 
13-14 czerwca 2019 r., Kraków, „Kulturoterapia: strategie, teksty i formy 

wykorzystywania kultury w leczeniu, profilaktyce i edukacji” 
13-14 czerwca 2019 r., Instytut Historyczny UW, „Plotka i pomówienie: 

wyzwania źródłowe i metodologiczne w warsztacie historyka XIX wieku (do 
1918 r.)”; e-mail: sekretariat.ih@uw.edu.pl 

25 października 2019 r., Lublin, „Filozoficzne aspekty literatury” 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

http://unikonferencje.pl/konferencja/9533-shapes-of-the-future
http://unikonferencje.pl/konferencja/9565-mass-media-we-wspolczesnym-swiecie
http://unikonferencje.pl/konferencja/9807-efektywna-komunikacja-w-biznesie-problemy-wyzwania-strategie
http://unikonferencje.pl/konferencja/9807-efektywna-komunikacja-w-biznesie-problemy-wyzwania-strategie
http://unikonferencje.pl/konferencja/9795-iii-ogolnopolska-interdyscyplinarna-konferencja-naukowa-jezyk-a-media-perspektywy-oraz-zagrozenia-jezyka-i-komunikacji-we-wspolczesnych-mediach
http://unikonferencje.pl/konferencja/9795-iii-ogolnopolska-interdyscyplinarna-konferencja-naukowa-jezyk-a-media-perspektywy-oraz-zagrozenia-jezyka-i-komunikacji-we-wspolczesnych-mediach
https://www.swps.pl/nauka-i-badania/konferencje/18635-iii-ogolnopolska-konferencja-naukowa-filmowe-psycho-tropy
http://www.badania.kultura.uj.edu.pl/konferencja
http://unikonferencje.pl/konferencja/9800-mniejszosci-narodowe-i-etniczne-w-sferze-medialnej-ziem-zachodnich-i-polnocnych
http://unikonferencje.pl/konferencja/9800-mniejszosci-narodowe-i-etniczne-w-sferze-medialnej-ziem-zachodnich-i-polnocnych
http://www.konferencja.kinib.ukw.edu.pl/
http://unikonferencje.pl/konferencja/9780-metal-studies-iii-media-i-kon-teksty-audiowizualne
http://unikonferencje.pl/konferencja/9780-metal-studies-iii-media-i-kon-teksty-audiowizualne
http://unikonferencje.pl/konferencja/9531-kulturoterapia-strategie-teksty-i-formy-wykorzystywania-kultury-w-leczeniu-profilaktyce-i-edukacji
http://unikonferencje.pl/konferencja/9531-kulturoterapia-strategie-teksty-i-formy-wykorzystywania-kultury-w-leczeniu-profilaktyce-i-edukacji
mailto:sekretariat.ih@uw.edu.pl
http://www.literatura-filozofia.pl/

