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GRUDZIEŃ 2019 

  
Otwarte  

konkursy NCN 
Do 16 grudnia 2019 r. trwa nabór wniosków w ramach konkursów OPUS 18, 
PRELUDIUM 18, SONATA 15 oraz PRELUDIUM BIS 1, których organizatorem 
jest Narodowe Centrum Nauki.  
Wewnętrzny termin składania wniosków w BOB – 10 grudnia 2019 r. 
 

 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.  
 

NOWOŚĆ PRELUDIUM BIS 1 – konkurs skierowany jest do 
promotorów prac doktorskich. Celem konkursu jest 

wsparcie kształcenia doktorantów w szkołach doktorskich i finansowanie 
projektów badawczych realizowanych przez doktorantów w ramach 
przygotowywanych przez nich rozpraw doktorskich.  

 stypendium dla doktoranta – 5 000 – 6 000 zł miesięcznie;. 

 środki dla kierownika projektu – maks. 40 000 zł na cały okres realizacji 
projektu (suma ta może być przeznaczona na wynagrodzenie dla 
kierownika, a także na inne koszty realizacji projektu). 

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.ncn.gov.pl/ogloszenia/konkursy/preludium-bis
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Wspólne 
Przedsięwzięcie 

NCN i NCBR 

NCN wspólnie z NCBR ogłaszają konkurs TANGO 4. 
Celem konkursu jest wzrost stopnia komercjalizacji 
technologii bazujących na wynikach badań podsta-
wowych uzyskanych w projektach bazowych 

szczególnie: 1) określenie planu rozwoju technologii bazujących na wynikach 
badań podstawowych; 2) wzrost zaangażowania przedsiębiorców w rozwój 
technologii bazujących na wynikach badań podstawowych. 
Nabór i ocena wniosków prowadzone są w trybie ciągłym w dniach  
od 29 listopada 2019 r. do 30 czerwca 2020 r. z podziałem na rundy: 

 runda I: od 29 listopada 2019 roku do 31 stycznia 2020 roku, 
 runda II: od 1 lutego 2020 roku do 15 kwietnia 2020 roku, 
 runda III: od 16 kwietnia 2020 roku do 30 czerwca 2020 roku (do godz. 

16:00). 
 

Stypendia dl 
wybitnych 
młodych 

naukowców 

Od 1 grudnia do 31 grudnia 2019 r. można składać 
wnioski o przyznanie stypendium dla wybitnych 
młodych naukowców wykazujących się znaczącymi 
osiągnięciami w działalności naukowej. 
Stypendium może otrzymać osoba, która w dniu 

przyznania stypendium posiada status młodego naukowca. 
Młodym naukowcem jest osoba prowadząca działalność naukową, która: 

 jest doktorantem lub nauczycielem akademickim – i nie posiada 
stopnia doktora, albo 

 posiada stopień doktora, od uzyskania którego nie upłynęło 7 lat, i jest 
zatrudniona w podmiocie, o którym mowa w art. 7 ust. 1 ww. ustawy, 
tj. uczelni. 

Wewnętrzny termin składania wniosków w BOB – 13 grudnia 2019 r. 
 

Narodowy 
Program Rozwoju 

Humanistyki – 
przedłużenie 

terminu 

Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego poinfor-
mowało, że do 16 grudnia 2019 r. został 
przedłużony termin naboru wniosków w ramach 

Narodowego Programu Rozwoju Humanistyki. Nabór wniosków prowadzony 
jest w modułach Dziedzictwo narodowe, Uniwersalia 2.1, Uniwersalia 2.2 
i Fundamenty. 
Wewnętrzny termin składania wniosków w BOB – 10 grudnia 2019 r. 
 

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 
 

Nabór wniosków 
o granty 

wewnętrzne 

Uniwersytet Warszawski w trybie ciągłym przyjmuje 
wnioski na dofinansowanie projektów naukowych 
oraz wsparcie współpracy międzynarodowej w ra-
mach programu „Wspieranie działalności badaw-
czej oraz umiędzynarodowienia UW”.  

 

https://www.ncn.gov.pl/ogloszenia/konkursy/tango4
https://www.gov.pl/web/nauka/informacja-na-temat-skladania-wnioskow-o-stypendia-ministra-nauki-i-szkolnictwa-wyzszego-dla-wybitnych-mlodych-naukowcow-w-grudniu-2019-r2
https://www.gov.pl/web/nauka/informacja-na-temat-skladania-wnioskow-o-stypendia-ministra-nauki-i-szkolnictwa-wyzszego-dla-wybitnych-mlodych-naukowcow-w-grudniu-2019-r2
https://www.gov.pl/web/nauka/informacje-o-nprh
https://www.euraxess.pl/pl/poland/praca-granty
http://bob.uw.edu.pl/wspieranie-dzialalnosci-badawczej-oraz-umiedzynarodowienia-uniwersytetu-warszawskiego/
http://bob.uw.edu.pl/wspieranie-dzialalnosci-badawczej-oraz-umiedzynarodowienia-uniwersytetu-warszawskiego/
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Popularyzator 
Nauki 2019 

Rusza 15. edycja konkursu Popularyzator Nauki dla 
osób, zespołów, mediów oraz instytucji populary-
zujących naukę.  
Celem konkursu jest uhonorowanie osób, zespołów 
osób i instytucji, które popularyzują naukę wśród 
Polaków. Nagrodę uzyskują ci, którzy pomagają 
innym lepiej zrozumieć świat i potrafią zaintere-

sować osiągnięciami naukowymi osoby niezwiązane z nauką. Zgłoszenia 
przyjmowane są do 15 grudnia 2019 r. 
 

Nowe publikacje 
pracowników 

WDIB 

Piotr Tafiłowski 
Pomiędzy cywilizacjami. Wojna i praktyki komunikacyjne 
na pograniczu chrześcijańsko-muzułmańskim na 
przełomie średniowiecza i ery nowożytne 
 
Oświęcim: Wydawnictwo Napoleon V, 2019 
ISBN 978-83-8178-184-8 
Stron 333 
 

 Joanna Jedel, Jarosław Kończak 
Rynek sportu i sponsoringu sportowego w Polsce 
 
Gdańsk: Wydawnictwo Uczelniane Akademii Wychowania 
Fizycznego i Sportu, 2019 
ISBN 978-83-62390-66-3 
Stron 188 
 
 

 Michał Głowacki, Lizzie Jackson  
Organisational Culture of Public Service Media: People, 
Values, Processes. Project report  
 
Raport z badań grantu Narodowego Centrum Nauki (2015-
2019), Warszawa, Londyn 2019 
Link do raportu  
https://www.creativemediaclusters.com/findings   
 

„Studia 
Medioznawcze” 

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

„Central 
European 
Journal of 

Communication” 

Ukazał się nowy numer czasopisma „Central European 
Journal of Communication” 
 
 
 
 
 
 

http://naukawpolsce.pap.pl/aktualnosci/news%2C79259%2Crusza-konkurs-popularyzator-nauki-2019.html
https://www.wdib.uw.edu.pl/pracownicy/biogramy-i-dyzury/88-pracownicy/samodzielni-pracownicy-naukowi-wdiib-uw/390-dr-hab-piotr-tafilowski
https://www.wdib.uw.edu.pl/pracownicy/biogramy-i-dyzury/89-pracownicy/niesamodzielni-pracownicy-wdiib-uw/456-dr-jaroslaw-konczak
https://www.wdib.uw.edu.pl/pracownicy/biogramy-i-dyzury/88-pracownicy/samodzielni-pracownicy-naukowi-wdiib-uw/403-dr-hab-michal-glowacki
https://www.creativemediaclusters.com/findings
http://studiamedioznawcze.eu/
https://www.cejc.ptks.pl/2019/Central-European-Journal-of-Communication-Volume-12-No-324-Fall-2019
https://www.cejc.ptks.pl/2019/Central-European-Journal-of-Communication-Volume-12-No-324-Fall-2019
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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 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

13 grudnia 2019 r., Bielsko-Biała, „Media w przestrzeni społecznej – przestrzeń 
społeczna w mediach” (Akademia Techniczno-Humanistyczna w Bielsku-
Białej) 

13–14 grudnia 2019 r., Kraków, Ogólnopolska konferencja naukowa „Pasja, 
pożądanie, miłość. Interpretacje, paradygmaty, znaczenia, konteksty” 

14–15 grudnia 2019 r., Kraków, „Lepsze jutro było wczoraj. Kulturowe wizje 
przyszłości” 

9–10 stycznia 2020 r., Centrum Konferencyjne w Krzyżowej, Ogólnopolska 
Konferencja Interdyscyplinarna EUREKA 

18 stycznia 2020 r., Toruń, Ogólnopolska Konferencja Naukowa „Wiedza 
Kluczem do Sukcesu” IV edycja 

24 stycznia 2020 r., Lublin, „Ekonomiczne, kulturowe i społeczne wymiary 
migracji” 

25–26 stycznia 2020 r., Warszawa, „Zwierzę i człowiek w jednym (nie) stali 
domu. Aporetyczności animalistyczne na przestrzeni dziejów” 

8 lutego 2020 r., London, International Conference on Film Studies: 
”(De)Constructing Narrative Identities” 

20–21 lutego 2020 r., Toruń, V Zimowa Szkoła Metodologiczna 
21 lutego 2020 r., Lublin, „Terroryzm – zagrożenia, prewencja, perspektywy” 
22 lutego 2020 r., Toruń, „Architektura Informacji Istotą Projektu” 
13 marca 2020 r., Kijów, Ukraina, „Zarządzanie projektami w branży kultury 

i kreatywna industria” (publikacja i imienny certyfikat) 
16 marca 2020 r., Rzeszów, „„Prometej" 50 lat później” 
26–27 marca 2020 r., Toruń, „Świat islamu w perspektywie badań 

arabistycznych i politologicznych” 
21–22 marca 2020 r., Lublin, XII Interdyscyplinarna Konferencja Naukowa 

TYGIEL 2020 „Interdyscyplinarność kluczem do rozwoju” 
3–4 kwietnia 2020 r., Gdańsk, „Tekst Internetu – internet tekstu. Nowe media 

w perspektywie teoretycznoliterackiej” 
23–24 kwietnia 2020 r., Kraków, „Oblicza postpamięci 4 – Narracje 

alternatywne i marginalizowane” 
24 kwietnia 2020 r., Lublin, „Twórczość i normy” 
8 maja 2020 r., Lublin, „Oblicza miłości. Przeszłość – Teraźniejszość – 

Perspektywy” 
22 maja 2020 r., Lublin, „Dzieje i perspektywy kultury” 
 
Wykaz międzynarodowych konferencji z zakresu „komunikacja i media” 
dostępny jest pod adresem. 

https://www.ath.bielsko.pl/media-w-przestrzeni-spolecznej-przestrzen-spoleczna-w-mediach/
https://www.ath.bielsko.pl/media-w-przestrzeni-spolecznej-przestrzen-spoleczna-w-mediach/
https://pmpkonferencja.wordpress.com/
https://pmpkonferencja.wordpress.com/
https://www.facebook.com/events/401879800710332/
https://www.facebook.com/events/401879800710332/
http://www.konferencja-eureka.pl/
http://promovendi.pl/national-scientific-conference-knowledge-key-to-success-4th-editon-18-01-2020-r-torun/
http://promovendi.pl/national-scientific-conference-knowledge-key-to-success-4th-editon-18-01-2020-r-torun/
http://www.konferencja-migracje.pl/
http://www.konferencja-migracje.pl/
https://www.facebook.com/events/485335562075037/
https://www.facebook.com/events/485335562075037/
https://www.lcir.co.uk/
https://www.lcir.co.uk/
http://unikonferencje.pl/konferencja/11002-v-zimowa-szkola-metodologiczna
http://www.konferencja-terroryzm.pl/
http://wiad20.mystrikingly.com/
http://unikonferencje.pl/konferencja/11061-vii-miedzynarodowa-naukowo-praktyczna-konferencja-zarzadzanie-projektami-w-branzy-kultury-i-kreatywna-industria
http://unikonferencje.pl/konferencja/11061-vii-miedzynarodowa-naukowo-praktyczna-konferencja-zarzadzanie-projektami-w-branzy-kultury-i-kreatywna-industria
http://ptks.pl/j3x/index.php/pl/konferencje/szczegolywydarzenia/95/-/prometej-50-lat-pozniej
https://islamumk.wordpress.com/
https://islamumk.wordpress.com/
http://www.konferencja-tygiel.pl/
https://www.facebook.com/kntlug/
https://www.facebook.com/kntlug/
https://www.facebook.com/events/2407030456226270/
https://www.facebook.com/events/2407030456226270/
https://www.facebook.com/events/405455733448509
http://www.konferencja-obliczamilosci.pl/
http://www.konferencja-obliczamilosci.pl/
http://www.konferencja-kultura.pl/
https://conferencealerts.com/topic-listing?topic=Communications%20and%20Media

