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PAŹDZIERNIK 2019 

  
Postępowania 

awansowe 
W dniu 23 września 2019 r. Rada Wydziału Dziennikarstwa, Informacji i Biblio-
logii UW podjęła następujące uchwały: 

 w sprawie poparcia wniosku o nadanie tytułu profesora 
o dr. hab. Tadeuszowi Kononiukowi; 
o dr. hab. Robertowi Kotowskiemu; 

 w sprawie nadania stopnia naukowego doktora habilitowanego nauk 
społecznych w dyscyplinie nauki o mediach: 

o dr Kamili Kamińskiej-Chełminiak; 
o dr Mai Chacińskiej; 
o dr. Piotrowi Siudzie.  

 
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 
 

Nowa oferta 
szkoleń BUW 

Biblioteka Uniwersytecka w Warszawie zaprasza 
pracowników naukowych UW na cykl darmowych 
szkoleń. Zajęcia dotyczą między innymi: wskaźników 
bibliometrycznych i cytowani; baz Web of Science i 

Scopus; publikacji naukowych w świetle Ustawy 2.0. 
 

Otwarte  
konkursy NCN 

Od 16 września 2019 r. do 16 grudnia 2019 r. trwa nabór wniosków w ramach 
konkursów OPUS 18, PRELUDIUM 18, SONATA 15, których organizatorem jest 
Narodowe Centrum Nauki: 
 

https://www.wdib.uw.edu.pl/pracownicy/biogramy-i-dyzury/88-pracownicy/samodzielni-pracownicy-naukowi-wdiib-uw/393-dr-hab-tadeusz-kononiuk
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/410-dr-kamila-kaminska-chelminiak
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://www.buw.uw.edu.pl/szkolenia/
https://www.buw.uw.edu.pl/szkolenia/
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Otwarte  
konkursy NCN 

OPUS 18 – konkurs na projekty badawcze, przezna-
czony dla naukowców na wszystkich etapach kariery 
naukowej. Czas trwania projektu może wynosić 
12 miesięcy, 24 miesiące, 36 lub 48 miesięcy.  

OPUS 18 otwiera możliwość ubiegania się o finansowanie projektów prowa-
dzonych we współpracy międzynarodowej dwustronnej lub wielostronnej, 
a także przedsięwzięć realizowanych przy wykorzystaniu przez polskie zespoły 
badawcze wielkich międzynarodowych urządzeń badawczych.  
 

 PRELUDIUM 18 – na projekty badawcze, przezna-
czony dla naukowców nieposiadających stopnia 
doktora. W konkursie można uzyskać grant w wy-

sokości maksymalnie 70 000 zł, 140 000 zł lub 210 000 zł na finansowanie 
projektu trwającego odpowiednio 12 miesięcy, 24 miesiące lub 36 miesięcy. 
Zespół badawczy w projekcie PRELUDIUM może się składać co najwyżej z trzech 
osób, w tym kierownika projektu i opiekuna naukowego.  
 

 SONATA 15 – konkurs na projekty badawcze, 
przeznaczony dla naukowców, którzy uzyskali sto-
pień doktora w okresie od 2 do 7 lat przed rokiem 

wystąpienia z wnioskiem. Wnioskodawcy mogą ubiegać się o finansowanie 
projektów obejmujących badania podstawowe, trwających 12 miesięcy, 
24 miesiące lub 36 miesięcy.  
 

Narodowy 
Program Rozwoju 

Humanistyki 

Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego poinfor-
mowało, że do 31 października 2019 r. prowadzony 
jest nabór wniosków w ramach Narodowego 

Programu Rozwoju Humanistyki. Nabór wniosków prowadzony jest w modu-
łach Dziedzictwo narodowe, Uniwersalia 2.1, Uniwersalia 2.2 i Fundamenty. 
   

Konkurs FNP Do 18 listopada 2019 r. można zgłaszać prace 
do kolejnej edycji programu Monografie, któ-
rego organizatorem jest Fundacja na rzecz 
Nauki Polskiej. Celem konkursu jest finan-
sowanie wydania najlepszych, oryginalnych 

i wcześniej niepublikowanych prac z zakresu nauk humanistycznych i społecz-
nych. Strona konkursu: http://www.fnp.org.pl/oferta/monografie/ 
 

Stypendium 
START 2020 

Do 31 października 2019 r. młodzi uczeni mogą 

składać wnioski o stypendium w programie START 

(konkurs 2020). 

Stypendium START jest wyróżnieniem dla najzdolniejszych młodych badaczy 
przyznawanym w dowód uznania dla ich osiągnięć naukowych. Mogą się o nie 
ubiegać badacze reprezentujący wszystkie dziedziny nauki, którzy w roku 
składania wniosku nie przekroczyli 30 roku życia. W bieżącym roku są to osoby 
urodzone w 1989 r. lub później bez względu na dzień i miesiąc. Istnieje także 
możliwość przedłużenia wieku na zasadach uwzględnionych w regulaminie. 
W konkursie o stypendium oceniane są przede wszystkim jakość i oryginalność 
dotychczasowego dorobku naukowego kandydata oraz jego najważniejsze 
osiągnięcia badawcze. W ubiegłych latach wysokość rocznego stypendium 
wynosiła 28 000 zł. Stypendium można przeznaczyć na dowolny cel. 

https://www.ncn.gov.pl/ogloszenia/konkursy/opus18
https://www.ncn.gov.pl/ogloszenia/konkursy/preludium18
https://www.ncn.gov.pl/ogloszenia/konkursy/sonata15
https://www.gov.pl/web/nauka/informacje-o-nprh
https://www.gov.pl/web/nauka/informacje-o-nprh
http://www.fnp.org.pl/oferta/monografie/
https://www.fnp.org.pl/start-2020-rusza-nabor-wnioskow/
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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 
 

„Studia 
Medioznawcze” 

Ukazał się kolejny numer czasopisma „Studia 
Medioznawcze”, który od tego roku jest dostępny tylko 
w postaci cyfrowej na stronie studiamedioznawcze.eu 
 
 
 
 
 
 

 
Raport FOMO 9 października 2019 r., w godz. 10.00-11.30, w sali 

315, w budynku BUW (przy ul. Dobrej) odbędzie się 
prezentacja raportu podsumowującego drugą 
edycję badań Fear of Missing Out w Polsce pt. 

„FOMO 2019. Polacy a lęk przed odłączeniem”.  
 

Festiwal Natura-
Kultura-Media 
im. Ryszarda 

Kapuścińskiego 

W dniach 16-19 października 2019 r. w Izabelinie 
pod Warszawą odbędzie się IV Festiwal „Natura – 
Kultura – Media” im. Ryszarda Kapuścińskiego, 
którego nasz Wydział jest współorganizatorem.   
Festiwal to wernisaże, ciekawe spotkania, premie-

ry filmowe i rozmowy z autorami, a wszystko to w hołdzie wybitnemu 
reportażyście – Ryszardowi Kapuścińskiemu. Zachęcamy do wzięcia udziału 
w wydarzeniu 
 

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 

 
 
 
 
 
 

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” 

https://www.euraxess.pl/pl/poland/praca-granty
http://studiamedioznawcze.eu/
https://www.facebook.com/events/369805040638190/
https://www.facebook.com/events/369805040638190/
http://www.lis.uw.edu.pl/badan/?page_id=974
http://www.lis.uw.edu.pl/badan/?page_id=974
http://konferencjemedioznawcze.pl/x-okmm
http://konferencjemedioznawcze.pl/x-okmm
http://unikonferencje.pl/konferencja/10657-fochy-dasy-i-kaprysy
http://unikonferencje.pl/konferencja/10657-fochy-dasy-i-kaprysy
https://idmiksuj.edu.pl/
https://idmiksuj.edu.pl/
http://www.humanitas.edu.pl/konferencja_polityka_informacyjna_wobec_dobr_kultury
http://unikonferencje.pl/konferencja/10519-narracje-historyczne-we-wspolczesnym-swiecie
http://unikonferencje.pl/konferencja/10519-narracje-historyczne-we-wspolczesnym-swiecie
http://www.mediabizneskultura.ug.edu.pl/rejestracja/
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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 
zewnętrzne 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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 public 

relations” 
6-7 listopada 2019 r., Poznań, „Nowe fale słuchowisk radiowych – od kina dla 

ucha po interaktywne instalacje, rozszerzoną i wirtualną rzeczywistość” 
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” 
15 listopada 2019 r., Poznań, „Opinia publiczna – liderzy i sposoby jej 

kształtowania” 
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”  
29 listopada 2019 r., Lublin, III Ogólnopolska Społeczna Konferencja Naukowa 

„Analiza polskiego społeczeństwa” 
3–4 grudnia 2019 r., Kraków, „Współczesne strategie, narzędzia i metody 

badania mediów i literatury” 
18 stycznia 2020 r., Toruń, Ogólnopolska Konferencja Naukowa „Wiedza 

Kluczem do Sukcesu” IV edycja  
21 lutego 2020 r., Lublin, IV Ogólnopolska Konferencja Naukowa „Terroryzm – 

zagrożenia, prewencja, perspektywy” 
 
Wykaz międzynarodowych konferencji z zakresu „komunikacja i media” 
dostępny jest pod adresem. 

http://unikonferencje.pl/konferencja/9996-co-nowego-w-nowych-mediach-przyszlosc-zaczyna-sie-dzis
http://unikonferencje.pl/konferencja/9996-co-nowego-w-nowych-mediach-przyszlosc-zaczyna-sie-dzis
http://www.literatura-filozofia.pl/
http://ptks.pl/j3x/index.php/pl/konferencje/szczegolywydarzenia/90/-/standardy-profesjonalizmu-w-public-relations
http://ptks.pl/j3x/index.php/pl/konferencje/szczegolywydarzenia/90/-/standardy-profesjonalizmu-w-public-relations
http://festiwalsluchowisk.blogspot.com/
http://festiwalsluchowisk.blogspot.com/
http://ptks.pl/j3x/index.php/pl/konferencje/szczegolywydarzenia/89/-/rola-medialnych-i-transmedialnych-procesow-narracyjnych-w-identyfikacji-postaw-patriotycznych-polakow
http://ptks.pl/j3x/index.php/pl/konferencje/szczegolywydarzenia/89/-/rola-medialnych-i-transmedialnych-procesow-narracyjnych-w-identyfikacji-postaw-patriotycznych-polakow
http://lustromediow.pl/
http://lustromediow.pl/
http://opiniapubliczna.wydarzenia.wnpid.amu.edu.pl/
http://opiniapubliczna.wydarzenia.wnpid.amu.edu.pl/
http://ptbg.org.pl/strona.php?id=1
https://szarykruk.evenea.pl/
http://publikowanie.uni.wroc.pl/
http://www.konferencja-spoleczna.pl/
http://unikonferencje.pl/konferencja/10103-wspolczesne-strategie-narzedzia-i-metody-badania-mediow-i-literatury
http://unikonferencje.pl/konferencja/10103-wspolczesne-strategie-narzedzia-i-metody-badania-mediow-i-literatury
http://promovendi.pl/
http://promovendi.pl/
http://www.konferencja-terroryzm.pl/
http://www.konferencja-terroryzm.pl/
https://conferencealerts.com/topic-listing?topic=Communications%20and%20Media

