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WRZESIEŃ 2019 

  
Postępowania 

awansowe 
W dniu 10 lipca 2019 r. Rada Wydziału Dziennikarstwa, 
Informacji i Bibliologii UW podjęła następujące uchwały 
w sprawie nadania stopnia: 
– doktora habilitowanego nauk społecznych w dyscyplinie 
nauki o komunikacji społecznej i mediach dr Katarzynie 
Gajlewicz-Korab; 

– doktora nauk społecznych w dyscyplinie nauki o komunikacji społecznej 
i mediach mgr. Witoldowi Sygockiemu. 
 

ELLIPSE Projekt „ELLIPSE” współrealizowany przez UW 
otrzymał dofinansowanie w ramach ERASMUS+ 
ELLIPSE (E-LifeLong Learning in Prevention of Suicide 

in Europe) to projekt, którego celem jest stworzenie e-learningu oraz aplikacji 
kryzysowej wykorzystywanych do zapobiegania samobójstwom oraz zwiększe-
nia umiejętności zapobiegania samobójstwom przez nauczycieli akademickich 
oraz studentów związanych z dziedzinami medycyny, pielęgniarstwa, psycho-
logii, socjologii i mediów. 
W składzie konsorcjum są: Region Blekinge (Szwecja), Medical University in Vienna 
(Austria), Uniwersytet Warszawski, Polskie Towarzystwo Suicydologiczne, 
Uniwersytet Jagielloński w Krakowie, LFSS (Norwegia), Oriold &Co Ltd (Węgry), 
SPES Blekinge (Szwecja). 
Projektem z ramienia UW kieruje prof. dr hab. Radosław Pawelec. 

 
Wykaz czasopism 
naukowych 2019 

W dn. 31 lipca 2019 r. Minister Nauki i Szkolnictwa 
Wyższego podpisał Komunikat w sprawie wykazu 
czasopism naukowych i recenzowanych materiałów 
z konferencji międzynarodowych wraz z przypisaną 
liczbą punktów. 
 

PBN – ORCID 
transfer danych 

Informujemy, że PBN przewiduje transwer danych 
z aplikacji PBN 2.0 do bazy danych ORCID. Integracja 
planowana jest na IV kwartał 2019 roku. W związku 
z wymaganiami systemu ORCID każdy autor, który 

będzie chciał aby jego publikacje były transferowane z PBN do systemu ORCID 
będzie musiał wyrazić na to indywidualną zgodę.  

https://www.wdib.uw.edu.pl/pracownicy/biogramy-i-dyzury/89-pracownicy/niesamodzielni-pracownicy-naukowi-wdiib-uw----adiunkci,-docenci,-asystenci,-wyk%C5%82adowcy/402-dr-katarzyna-gajlewicz-korab
https://www.wdib.uw.edu.pl/pracownicy/biogramy-i-dyzury/89-pracownicy/niesamodzielni-pracownicy-naukowi-wdiib-uw----adiunkci,-docenci,-asystenci,-wyk%C5%82adowcy/402-dr-katarzyna-gajlewicz-korab
https://www.wdib.uw.edu.pl/pracownicy/biogramy-i-dyzury/88-pracownicy/samodzielni-pracownicy-naukowi-wdiib-uw/370-prof-dr-hab-radowslaw-pawelec
http://www.bip.nauka.gov.pl/akty-prawne-mnisw/komunikat-ministra-nauki-i-szkolnictwa-wyzszego-z-dnia-31-lipca-2019-r-w-sprawie-wykazu-czasopism-naukowych-i-recenzowanych-materialow-z-konferencji-miedzynarodowych-wraz-z-przypisana-liczba-punktow.html
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Dzień 
informacyjny NCN 

W dn. 18 października 2019 r. (piątek), w godz. 
11:30-16:00 przy ul. Pasteura 5 (budynek Wydziału 
Fizyki UW) odbędzie się spotkanie „Dzień informa-
cyjny NCN”. 

Plan spotkania: 
1) Oferta konkursowa NCN 
2) Harmonogram konkursów na najbliższy rok 
3) Procedura oceny wniosku 
4) Ograniczenia w składaniu wniosków 
5) Dokumentacja konkursowa 
6) Konstrukcja wniosku - nowe formularze 
7) Rozliczanie projektów 
 

Rejestracja uczestników jest dostępna pod adresem: 
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdv8vKo-
jf2YRM3z_UAMggPi6ticTZOb2ApZ-6jZGtc6thwqw/viewform 
 

Bezpłatne 
szkolenie dla 
redaktorów 
czasopism 

Prawo autorskie i licencje Creative Commons – 
bezpłatne szkolenie dla redaktorów czasopism 
naukowych 
10 grudnia 2019 r. 
Biblioteka Główna Uniwersytetu Gdańskiego 
Gdańsk, Wita Stwosza, 53 

Poruszone zostaną m.in. zagadnienia: otwarty dostęp i jego zalety, procedura 
przystąpienia do platformy, umowa, wprowadzanie danych do bazy, 
import/eksport metadanych, wybrane zalety udostępniania treści na platfor-
mie ICM UW, wydawanie czasopisma na wolnych licencjach – zawieranie 
umów, przenoszenie praw, prawo autorskie. Więcej informacji: [link] 
 

Otwarte  
konkursy NCN 

Od 17 czerwca 2019 r. do 17 września 2019 r. trwa nabór wniosków w ramach 
konkursów MAESTRO 11, UWERTURA 4, SONATA BIS 9 oraz GRIEG i IdeaLab, 
których organizatorem jest Narodowe Centrum Nauki: 
 

 MAESTRO 11 – konkurs na projekty badawcze dla 
doświadczonych naukowców mające na celu reali-
zację pionierskich badań naukowych, w tym inter-

dyscyplinarnych, ważnych dla rozwoju nauki, wykraczających poza dotychcza-
sowy stan wiedzy, i których efektem mogą być odkrycia naukowe. W konkursie 
tym można otrzymać środki na wynagrodzenia dla zespołu badawczego, w tym 
również stypendia dla studentów lub doktorantów, zakup lub wytworzenie 
aparatury naukowo-badawczej oraz pokryć inne koszty związane z wydatkami 
niezbędnymi do realizacji projektu badawczego.  
 

 UWERTURA 4 –  konkurs na staże w zagranicznych 
zespołach naukowych realizujących granty ERC. 
Konkurs skierowany jest do naukowców, którzy 

planują wystąpić z wnioskiem o finansowanie projektów badawczych do ERC 
i są zainteresowani zdobyciem wiedzy i cennego doświadczenia w między-
narodowym systemie grantowym. Celem konkursu jest wsparcie w skutecznym 
występowaniu o środki europejskie na realizację badań i zwiększenie udziału 
polskich naukowców wśród laureatów grantów ERC. W konkursie tym można 
otrzymać środki finansowe na pokrycie kosztów związanych z pobytem 
w zagranicznym ośrodku naukowym osoby przewidzianej na staż oraz pokrycie 
kosztów podróży wnioskodawcy w obie strony do miejsca stażu zagranicznego. 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdv8vKo-jf2YRM3z_UAMggPi6ticTZOb2ApZ-6jZGtc6thwqw/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdv8vKo-jf2YRM3z_UAMggPi6ticTZOb2ApZ-6jZGtc6thwqw/viewform
https://pppn.icm.edu.pl/rejestracje-na-szkolenia/
https://www.ncn.gov.pl/ogloszenia/konkursy/maestro11
https://www.ncn.gov.pl/ogloszenia/konkursy/uwertura4
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Otwarte  
konkursy NCN 

SONATA BIS 9 – konkurs na projekty badawcze, 
w których kierownikiem projektu może być badacz, 
który uzyskał stopień naukowy doktora w okresie 

od 5 do 12 lat przed rokiem z wystąpieniem z wnioskiem. Planowany projekt 
badawczy ma na celu powołanie nowego zespołu badawczego, prowadzącego 
badania naukowe o charakterze podstawowym. W konkursie tym można 
otrzymać środki na wynagrodzenia dla nowego zespołu badawczego, w tym 
również stypendia dla studentów lub doktorantów, zakup lub wytworzenie 
aparatury naukowo-badawczej oraz pokryć inne koszty związane z wydatkami 
niezbędnymi do realizacji projektu badawczego. 
 

 GRIEG – to konkurs przeznaczony na polsko-
norweskie projekty badawcze realizowane we 
wszystkich dziedzinach nauk, a w szczególności 
obejmujący tematykę badań polarnych oraz projekty 

z zakresu nauk społecznych. Badania będą realizowane przez przedstawicieli 
polskich i norweskich zespołów badawczych. W skład konsorcjum mogą 
wchodzić instytucje badawcze, przedsiębiorcy i organizacje pozarządowe.  
 

 IdeaLab jest konkursem na projekty badawcze 
realizowane wspólnie przez zespoły badawcze, 
składające się z co najmniej jednego partnera 
polskiego, pełniącego rolę lidera konsorcjum oraz 

co najmniej jednego partnera z Norwegii, Islandii lub Liechtensteinu. 
Kierownikiem projektu realizowanego może być naukowiec posiadający co 
najmniej stopień naukowy doktora, zatrudniony w polskiej organizacji ba-
dawczej. W skład konsorcjum mogą wchodzić instytucje badawcze, instytucje 
publiczne, organizacje pozarządowe oraz przedsiębiorcy. Głównym elementem 
konkursu są warsztaty, podczas których uczestnicy reprezentujący instytucje 
badawcze, organizacje pozarządowe i inne instytucje publiczne lub prywatne 
zmierzą się z wyzwaniami stojącymi przed współczesnymi społeczeństwami. 
 

 Do 30 września 2019 r. trwa nabór wniosków 
w ramach konkursu MINIATURA 3, do którego 
mogą być zgłaszane wnioski na realizację pojedyn-
czego działania naukowego w jednej z wymienio-

nych form: badań wstępnych/pilotażowych, kwerendy, stażu naukowego, 
wyjazdu badawczego albo wyjazdu konsultacyjnego. Podstawowym celem 
konkursu jest finansowe wsparcie działania naukowego służącego przygo-
towaniu przyszłego projektu badawczego. W konkursie można uzyskać środki 
finansowe w wysokości od 5 000 do 50 000 zł na realizację działania 
naukowego trwającego do 12 miesięcy.  
 

Polsko-
szwajcarskie 

projekty 

Do 1 października 2019 r. trwa nabór wniosków 
w ramach konkursu ALPHORN na polsko-szwajcarskie 
projekty badawcze organizowany we współpracy ze 
Swiss National Science Foundation (SNSF).  

ALPHORN to dwustronny konkurs międzynarodowy skierowany do polskich 
zespołów badawczych, które wspólnie z partnerskim zespołem szwajcarskim 
wystąpią z wnioskiem o sfinansowanie projektu. Do konkursu można złożyć 
wniosek obejmujący badania podstawowe w dowolnym z 25 paneli NCN 
w ramach trzech głównych działów: nauki humanistyczne, społeczne i o sztuce, 
nauki ścisłe i techniczne oraz nauki o życiu. 

https://www.ncn.gov.pl/ogloszenia/konkursy/sonata-bis9
https://www.ncn.gov.pl/ogloszenia/konkursy/grieg?language=en
https://www.ncn.gov.pl/ogloszenia/konkursy/idealab?language=en
https://www.ncn.gov.pl/ogloszenia/konkursy/miniatura3
https://www.ncn.gov.pl/ogloszenia/konkursy/alphorn
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NAWA: Wymiana 
bilateralna 

naukowców 
Polska-Ukraina 

Do 23 września 2019 r. NAWA zaprasza wszystkich 
zainteresowanych do składania wniosków w nabo-
rze na wymianę bilateralną naukowców z Ukrainą. 

Celem naboru jest przede wszystkim wsparcie mobilności naukowców 
w realizacji projektów badawczych prowadzonych wspólnie przez partnerów 
z Polski i z Ukrainy. Wspólne projekty badawcze mogą dotyczyć wszystkich 
dziedzin nauki, m.in. nauki społeczne i humanistyczne. Dofinansowanie może 
być przeznaczone jedynie na pokrycie kosztów wymiany osobowej. Koszty 
prowadzenia badań i wszelkie inne koszty poniesione w ramach projektu są 
niekwalifikowalne. Maksymalna wysokość finansowania projektu z budżetu 
NAWA wynosi 25 000 PLN. 
 

Granty 
indywidualne 

European 
Fellowships 

Do 11 września 2019 r. trwa nabór wniosków 
w ramach konkursu Individual Fellowships, 
który organizowany jest w ramach Akcji Marii 
Skłodowskiej-Curie. Celem konkursu jest umożli-
wienie indywidualnym naukowcom zdobywania 
nowej wiedzy i pracy nad projektami w do-

wolnym miejscu Europy i świata w wybranej jednostce. Przyznane granty mają 
także rozwijać innowacyjność i kreatywność naukowców.Zgodnie z regulami-
nem konkursu w porozumieniu z wybraną przez siebie instytucją, przygoto-
wuje projekt badawczo-szkoleniowy. Czas trwania pobytu badawczo-szkole-
niowego może wynosić od 12 do 36 miesięcy. W ramach Individual Fellowships 
wyróżnia się dwa typy grantów: European Fellowships oraz Global 
Fellowships. 

 
Stypendium im. 
Aleksandra von 

Humboldta 

Do 30 września 2019 r. trwa nabór zgłoszeń w 
ramach konkursu na Stypendium im. 
Aleksandra von Humboldta. Stypendia przy-

znawane są na okres od 3 do 6 miesięcy. Można je wykorzystywać 
w kilkumiesięcznych turach w ciągu kolejnych trzech lat, na pobyt w jednym, 
a w uzasadnionych przypadkach, w większej liczbie ośrodków naukowych 
w Polsce. Wysokość stypendium wynosi obecnie równowartość 4 000 € 
miesięcznie. Konkurs organizowany jest przez Fundację na rzecz Nauki Polskiej. 
 

Konkurs 
fotograficzny 

„Uniwersytet” 

Do 18 października 2019 r. trwa nabór zgłoszeń 
w ramach konkursu fotograficznego pn. Uniwersy-
tet. Konkurs ma charakter otwarty, mogą w nim 
wziąć udział wszyscy fotografujący, profesjonaliści i 
amatorzy. Pula nagród w konkursie wynosi 3 700 zł. 

Każdy uczestnik może nadesłać na Konkurs maksymalnie 4 prace (format 
minimum 30×40 cm), lub zwarte tematycznie cykle (do czterech zdjęć), które 
traktowane będą jako jedna praca.  
 

Oferta grantów Zespół EURAXESS na swojej stronie publikuje 
aktualne oferty grantów i stypendiów dla dokto-
rantów i pracowników nauki na różnych etapach 
kariery. Oferty pochodzą z różnych źródeł: krajo-
wych, europejskich (Horyzont 2020) i zagranicznych. 
Zestawienie dostępne jest w językach polskim 

i angielskim.  
Więcej informacji: https://www.euraxess.pl/pl/poland/praca-granty 
 

https://nawa.gov.pl/nawa/aktualnosci/1071-nowa-oferta-w-naborach-na-bilateralna-wymiane-naukowcow-ukraina
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/msca-if-2019;freeTextSearchKeyword=;typeCodes=1;statusCodes=31094501,31094502;programCode=H2020;programDivisionCode=31047830;focusAreaCode=null;crossCuttingPriorityCode=null;callCode=Default;sortQuery=openingDate;orderBy=asc;onlyTenders=false;topicListKey=topicSearchTablePageState
http://www.kpk.gov.pl/?page_id=18638
http://www.kpk.gov.pl/?page_id=18643
http://www.kpk.gov.pl/?page_id=18643
https://www.fnp.org.pl/oferta/humboldt/
https://www.fnp.org.pl/oferta/humboldt/
http://jp2.krakow.pl/konkurs-fotograficzny/
http://jp2.krakow.pl/konkurs-fotograficzny/
https://www.euraxess.pl/pl/poland/praca-granty


5 
 

Zapowiedź 
konkursu  

 
Narodowy 

Program Rozwoju 
Humanistyki 

Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego poin-
formowało, że ogłoszenie konkursów w ramach 
Narodowego Programu Rozwoju Humanistyki 

zaplanowane jest na wrzesień 2019 roku. 
W ramach modułu Dziedzictwo narodowe będą obowiązywały następujące 
obszary priorytetowe: 

 Tekstowe i nietekstowe dokumenty osobiste (np. listy, dzienniki, 
diariusze, relacje, wspomnienia, nagrania, etc.), 

 Dziedzictwo kulturowe ziem wschodnich dawnej Rzeczypospolitej, 
 Kontynuowanie fundamentalnych prac dokumentacyjnych, 

słownikowych i bibliograficznych, 
 Kontynuowanie edycji krytycznych pism uznanych autorów. 

W przypadku modułu Fundamenty tematem konkursu będzie Kultura polska 
i jej recepcja poza granicami kraju. 
 

Nowe publikacje 
pracowników 

WDIB 

Dorota Pietrzkiewicz 
Spory o zbiory. Piotr Bańkowski – rewindykacja i ochrona 
dziedzictwa piśmienniczego 
 
Warszawa–Pułtusk: Oficyna Wydawnicza ASPRA-JR; 
Wydawnictwo Akademii Humanistycznej im. A. Gieysztora 
w Pułtusku, 2019 
ISBN 9788375492545; 9788375459678 
Stron 430 
 

 Małgorzata Marcjanik, Sylvia Bonacchi, Agnieszka Frączek  
Polsko-niemiecki słownik etykiety językowej 
 
Warszawa: Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego, 
2019 
ISBN 9788323538172 
Stron 408  
 
 

 
 Kultura studencka okresu PRL. Media i działalność 

artystyczna  
Redakcja naukowa: Sławomir Rogowski, Michał Rauszer 
 
Warszawa: Oficyna Wydawnicza ASPRA-JR, 2018 
ISBN 9788375459166 
Stron 260 

  
Konferencje 
Wydziałowe 

 

Wydział Dziennikarstwa, Informacji i Bibliologii UW 
wraz z Polskim Towarzystwem Komunikacji Społecz-
nej zapraszają na 5. Kongres PTKS „Siła mediów: 
ludzie – organizacje – technologie”, który odbędzie 

się w Warszawie 19–21 września 2019 r. 
 

https://www.gov.pl/web/nauka/informacje-o-nprh
https://www.wdib.uw.edu.pl/pracownicy/biogramy-i-dyzury/89-pracownicy/niesamodzielni-pracownicy-naukowi-wdiib-uw----adiunkci,-docenci,-asystenci,-wyk%C5%82adowcy/442-mgr-dorota-pietrzkiewicz
https://www.wdib.uw.edu.pl/pracownicy/biogramy-i-dyzury/88-pracownicy/samodzielni-pracownicy-naukowi-wdiib-uw/368-prof-dr-hab-malgorzata-marcjanik
https://www.wdib.uw.edu.pl/pracownicy/biogramy-i-dyzury/90-pracownicy/specjali%C5%9Bci-naukowo-techniczni/841-dr-slawomir-rogowski
https://www.kongresptks2019.pl/
https://www.kongresptks2019.pl/
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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 
St. specjalista  
 
badania.wdib@uw.edu.pl 

 

 

 

 

Konferencje 
Wydziałowe 

 

Katedra Książki i Historii Mediów Wydziału Dzien-
nikarstwa, Informacji i Bibliologii UW oraz Polskie 
Towarzystwo Bibliologiczne Oddział Warszawski 

zapraszają na konferencję naukową „Kobiety Polsce, Polska kobietom 1918-
2019”. Debata odbędzie się w Warszawie w dniach 19-20 listopada 2019 r. 
 

 Laboratorium Badań Medioznawczych zaprasza na X 
Ogólnopolska Konferencja Metodologiczna Medio-
znawców „Społeczeństwa sieci – czym są i jak je 

badać?”, która odbędzie się 21-22 listopada 2019 r. 
 

Konferencje 
zewnętrzne 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

18-19 września 2019 r., Kraków, XV Krajowe Forum Informacji Naukowej 
„Informacja – Wiedza – Innowacje w europejskiej przestrzeni badawczej”  

19-20 września 2019 r., Zielona Góra, „Winiarstwo lubuskie a media – 
perspektywa trzydziestolecia 1989-2019”  

23 września 2019 r., Białystok, „Kultura w Polsce w XXI wieku. Konteksty 
społeczne, kulturowe i medialne” 

4–6 października 2019 r., Doha (Katar), IMMAA 2019 Conference „Media 
Systems, Creative Industries Management and Business Sustainability” 

9–10 października 2019 r., Warszawa, „Płeć, ciało i tożsamość w dyskursach 
wyborczych” 

16-18 października 2019 r., Pokrzywna K. Opola/ Głuchołaz, „Fochy, dąsy 
i kaprysy” 

17–18 października 2019 r., Kraków, „Wiedza - Komunikacja - Działanie. 
Komunikowanie interdyscyplinarne” 

21 października 2019 r., Sosnowiec, „Polityka informacyjna wobec dóbr kultury” 
21 października 2019 r., Bydgoszcz, „Narracje historyczne we współczesnym 

świecie” 
21–22 października 2019 r., Gdańsk, „Media-Biznes-Kultura. Pomorze 2019” 
24 października 2019 r., Katowice, „Co nowego w nowych mediach? Przyszłość 

zaczyna się dziś”  
25 października 2019 r., Lublin, „Filozoficzne aspekty literatury” 
25 października 2019 r., Warszawa, „Standardy profesjonalizmu w PR” 
7-8 listopada 2019 r., Kraków, „Rola medialnych i transmedialnych procesów 

narracyjnych w identyfikacji postaw patriotycznych Polaków” 
8 listopada 2019 r., Gdańsk, „Lustro mediów. Social media - od wolności słowa 

do mowy nienawiści” 
16–17 listopada 2019 r., Poznań, „Kulturotwórcza funkcja gier”  
18 listopada 2019 r., Gdańsk, „Szary Kruk” 
20–22 listopada 2019 r., Wrocław, „Publikowanie po przełomie cyfrowym”  
3–4 grudnia 2019 r., Kraków, „Współczesne strategie, narzędzia i metody 

badania mediów i literatury” 
 
Wykaz międzynarodowych konferencji z zakresu „komunikacja i media” 
dostępny jest pod adresem. 
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