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STYCZEŃ  2020 

  
Postępowania 

awansowe 
Prof. ucz. dr hab. Alicja Jaskiernia z Katedry Systemów 
Medialnych naszego Wydziału otrzymała tytuł naukowy 
profesora nauk społecznych zgodnie z postanowieniem 
Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 28 listopada 
2019 r.   

http://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WMP20190001178 
 
 
W dniu 18 grudnia 2019 r. Rada Naukowa Dyscypliny Nauki o Komunikacji 
Społecznej i Mediach UW podjęła następujące uchwały: 

• w sprawie nadania stopnia naukowego doktora habilitowanego nauk 
społecznych w dyscyplinie nauki o komunikacji społecznej i mediach: 

o dr Annie Mierzeckiej; 

• w sprawie nadania stopnia doktora nauk społecznych w dyscyplinie 
nauki o komunikacji społecznej i mediach: 

o mgr. inż. Dariuszowi Jarudze; 
o mgr Karolinie Adamskiej; 
o mgr Dominice Myślak. 

 
Stypendium 
w programie 
im. Bekkera 

Narodowa Agencja Wymiany Akademickiej (NAWA) 
ogłosiła w dniu 23 grudnia 2019 r. wyniki drugiego 
naboru wniosków w Programie im. Bekkera. 
Stypendia pokrywające koszty pobytu w renomo-
wanych ośrodkach naukowych za granicą otrzyma 
126 najlepszych Wnioskodawców. Wśród nich 
znalazł się wniosek złożony przez Pana dr. hab. 
Michała Głowackiego, który aplikował o 12-mie-

sięczny wyjazd do Vrije Universiteit Brusse (Belgia), w celu realizacji projektu 
nt. „Media i kultury kreatywne w sąsiedztwie”. Przyznana kwota finansowania 
– 151.000 PLN. 
https://nawa.gov.pl/nawa/aktualnosci/rozstrzygniecie-naboru-w-programie-
im-bekkera-2 
 

https://www.wdib.uw.edu.pl/pracownicy/biogramy-i-dyzury/88-pracownicy/samodzielni-pracownicy-naukowi-wdiib-uw/378-prof-ucz-dr-hab-alicja-jaskiernia
http://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WMP20190001178
https://www.wdib.uw.edu.pl/pracownicy/biogramy-i-dyzury/88-pracownicy/samodzielni-pracownicy-naukowi-wdiib-uw/416-dr-hab-anna-mierzecka
https://www.wdib.uw.edu.pl/pracownicy/biogramy-i-dyzury/90-pracownicy/specjali%C5%9Bci-naukowo-techniczni/459-mgr-inz-dariusz-jaruga
https://www.wdib.uw.edu.pl/pracownicy/biogramy-i-dyzury/88-pracownicy/samodzielni-pracownicy-naukowi-wdiib-uw/403-dr-hab-michal-glowacki
https://nawa.gov.pl/nawa/aktualnosci/rozstrzygniecie-naboru-w-programie-im-bekkera-2
https://nawa.gov.pl/nawa/aktualnosci/rozstrzygniecie-naboru-w-programie-im-bekkera-2


2 
 

Granty 
w konkursie 
MINIATURA 

Pani dr hab. Anna Mierzecka i Pani dr Magdalena 
Paul uzyskały granty w konkursie Narodowego 
Centrum Nauki „MINIATURA” na badania wstępne/ 
pilotażowe: 
Dr hab. A. Mierzecka – Potrzeby informacyjne 
badaczy związane z procesem komunikacji nauko-
wej z perspektywy korzystania z usług i zbiorów 

bibliotek akademickich – 6.719 PLN 
Dr M. Paul – Nieczytelnicy i nieużytkownicy – badanie wstępne osób wyklu-
czonych z kultury książki – 27.500 PLN 
 

Otwarte  
konkursy NCN 

Do 16 marca 2020 roku do godz. 16:00 trwa nabór wniosków w ramach 
konkursów ETIUDA 8, SONATINA 4, których organizatorem jest Narodowe 
Centrum Nauki. Wyniki konkursów SONATINA 4 oraz ETIUDA 8 będą znane 
najpóźniej jesienią 2020 r. 
Wewnętrzny termin składania wniosków w Sekcji Obsługi Badań Naukowych 
WDIB – 9 marca 2020 r.; w Biurze Obsługi Badań UW – 10 marca 2020 r. 
 

 SONATINA 4 to konkurs przeznaczony dla osób 
posiadających stopień naukowy doktora, które 
uzyskały go do 3 lat przed rokiem złożenia wniosku, 

lub którym zostanie on nadany do końca czerwca 2020 r. Projekty SONATINA 4 
mogą trwać 24 lub 36 miesięcy, natomiast staż zagraniczny – od 3 do 6 
miesięcy. Laureaci SONATINY 4 mogą otrzymać od niemal 6 do ponad 18 tys. zł 
miesięcznie na pokrycie kosztów pobytu w kraju, w którym będą realizować 
staż, oraz do 10 tys. zł na pokrycie kosztów podróży.  
 

 ETIUDA 8  jest konkursem skierowanym do osób 
stojących u progu swojej kariery naukowej. 
Mowa o wnioskodawcach, którzy są uczestni-

kami studiów doktoranckich lub mają otwarty przewód doktorski 
w polskiej jednostce uprawnionej do nadawania stopnia naukowego 
doktora. Młodzi badacze mogą otrzymać stypendium w wysokości aż 
5000 zł miesięcznie na okres od 6 do 12 miesięcy.  
 

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). 
 

https://www.wdib.uw.edu.pl/pracownicy/biogramy-i-dyzury/88-pracownicy/samodzielni-pracownicy-naukowi-wdiib-uw/416-dr-hab-anna-mierzecka
https://www.wdib.uw.edu.pl/pracownicy/biogramy-i-dyzury/89-pracownicy/niesamodzielni-pracownicy-wdiib-uw/1948-dr-magdalena-paul
https://www.wdib.uw.edu.pl/pracownicy/biogramy-i-dyzury/89-pracownicy/niesamodzielni-pracownicy-wdiib-uw/1948-dr-magdalena-paul
https://www.ncn.gov.pl/ogloszenia/konkursy/sonatina4
https://www.ncn.gov.pl/ogloszenia/konkursy/etiuda8
https://www.ncn.gov.pl/ogloszenia/konkursy/tango4
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NCBR  
LIDER XI – 

konkurs dla 
młodych 

naukowców 

Od 16 stycznia 2020 r. do 16 marca 2020 r. będzie 
trwał nabór wniosków w ramach konkursu LIDER XI, 
którego organizatorem jest Narodowe Centrum 

Badań i Rozwoju. Program adresowany jest do osób, które są doktorantami lub 
nauczycielami akademickimi – i nie posiadają stopnia doktora albo posiadają 
stopień doktora, od uzyskania którego nie upłynęło 7 lat 
LIDER jest programem skierowanym do młodych naukowców. Jego celem jest 
poszerzenie kompetencji młodych naukowców w samodzielnym planowaniu 
prac badawczych oraz zarządzaniu własnym zespołem badawczym, podczas 
realizacji projektów badawczych, których wyniki mogą mieć zastosowanie 
praktyczne i posiadają potencjał wdrożeniowy. 
 

Fulbright Slavic 
Award 2020–2021 

Do 10 stycznia 2020 r. trwa nabór wniosków 
w ramach konkursu Fulbright Slavic Award. Konkurs 
jest skierowany dla pracowników dydaktycznych lub 
badawczo-dydaktycznych ze stopniem minimum 

doktora, zatrudnionych w polskich jednostkach badawczych, którzy 
specjalizują się w kulturze i historii Polski oraz Europy Środkowo-Wschodniej 
lub badają relacje Polski z Unią Europejską. 
 

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”.  

 
 

Nowe wykazy 
czasopism 

i wydawnictw 

W dn. 20 grudnia 2019 r. Minister Nauki i Szkol-
nictwa Wyższego sporządził i ogłosił nowe, 
rozszerzone wykazy czasopism naukowych i re-
cenzowanych materiałów z konferencji międzynaro-
dowych oraz wydawnictw monografii naukowych. 
 

 
EVA 

 
Sprawozdanie  

za rok 2019 

Uprzejmie informujemy, że do 20 stycznia 2020 
roku należy przygotować Sprawozdanie z działal-
ności naukowej, dydaktycznej i organizacyjnej 
w 2019 r. Sprawozdanie należy wypełnić za pomocą 
aplikacji EVA. 
 

 

https://www.ncbr.gov.pl/programy/programy-krajowe/lider/lider-xi-edycja/
https://nawa.gov.pl/nawa/aktualnosci/polsko-amerykanska-komisja-fulbrighta-zaprasza-do-ubiegania-sie-o-stypendium-fulbright-slavic-award-fsa
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/
https://www.gov.pl/web/nauka/nowe-rozszerzone-wykazy-czasopism-naukowych-i-recenzowanych-materialow-z-konferencji-miedzynarodowych-oraz-wydawnictw-monografii-naukowych
https://eva.mimuw.edu.pl/?_s=1
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XXIV konkurs  
im. Krzysztofa 

Mętraka  

Do 15 marca 2020 roku trwa nabór wniosków 
w ramach XXIV edycji konkursu im. Krzysztofa 
Mętraka. Konkurs ma na celu promowanie młodych 
ludzi piszących o filmie: studentów, dziennikarzy, 
krytyków. 
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.  
 

Nowe publikacje 
pracowników 

WDIB 

Ksenia Kakareko, Tadeusz Kononiuk, Jacek Sobczak 
Fundamenty zawodu dziennikarza 
 
Poznań – Warszawa: Wydawnictwo naukowe „Silva 
Rerum”, 2019 
ISBN 9788366353251 
Stron 333 
 
 

 
 Jacek Wasilewski 

Baśnie wolnego rynku 
 
Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN, 2019 
ISBN 9788301209193  
Stron 244 
 
 
 

 
 Dariusz Tworzydło, Przemysław Szuba, Norbert Życzyński 

Zarządzanie kryzysem wizerunkowym z perspektywy 
agencji Public Relations. Analizy, tendencje i 
uwarunkowania 
 
Rzeszów: Oficyna Wydawnicza Politechniki Rzeszowskiej, 
2019 
ISBN 9788379343539 
 
 

Konferencje 
zewnętrzne 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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” 

1–2 lutego 2020 r., Kraków, „(Już nie) nowe medium. Kulturowe aspekty 
internetu” 

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” 

https://www.nowehoryzonty.pl/akt.do?id=5598
https://www.nowehoryzonty.pl/akt.do?id=5598
https://www.wdib.uw.edu.pl/pracownicy/biogramy-i-dyzury/89-pracownicy/niesamodzielni-pracownicy-wdiib-uw/409-dr-ksania-kakareko
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/392-dr-hab-jacek-wasilewski
https://www.wdib.uw.edu.pl/pracownicy/biogramy-i-dyzury/88-pracownicy/samodzielni-pracownicy-naukowi-wdiib-uw/830-prof-ucz-dr-hab-dariusz-tworzydlo
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.facebook.com/events/411747303039317
https://www.facebook.com/events/411747303039317
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/
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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 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

26 lutego 2020 r., Kraków, „Polska i Ukraina w obliczu radykalnych zmian 
społecznych. Diagnozy i znaki zapytania” 

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” 
16–17 kwietnia 2020 r., Toruń, „Jakość w Sporcie” 
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” 
22 maja 2020 r., Wrocław, konferencja studencko-doktorancka „Student 

zawsze obecny” z okazji 60-lecia działalności Koła Naukowego Bibliote-
koznawców Uniwersytetu Wrocławskiego 

10–11 września 2020 r., Bydgoszcz, „Reprezentacje i konstrukty dzieciństwa 
w literaturze oraz kulturze XX i XXI wieku”  

10 listopada 2020 r., Nieśwież (Białoruś), „Los zbiorów magnackich rodów 
z terenów Białorusi” 

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

https://ifis.up.krakow.pl/polska-i-ukraina-konferencja/
https://ifis.up.krakow.pl/polska-i-ukraina-konferencja/
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://sport.umk.pl/pages/main_page/
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/
http://konferencja.szo.uni.wroc.pl/
http://konferencja.szo.uni.wroc.pl/
https://www.ukw.edu.pl/strona/aktualnosci/aktualnosci/58557/reprezentacje_i_Konstrukty_dziecinstwa_w_literaturze_oraz_kulturze_XX_i_XXI_wieku
https://www.ukw.edu.pl/strona/aktualnosci/aktualnosci/58557/reprezentacje_i_Konstrukty_dziecinstwa_w_literaturze_oraz_kulturze_XX_i_XXI_wieku
https://niasvizh.by/en/nauka-i-publikatsii/konferentsii/the_fate_of_family_col/?fbclid=IwAR2cODWdiKAeSiUlpKCSeOFatcJFnvWMLuSYqVwSmu1vrefpLR4Lqg59_AI
https://niasvizh.by/en/nauka-i-publikatsii/konferentsii/the_fate_of_family_col/?fbclid=IwAR2cODWdiKAeSiUlpKCSeOFatcJFnvWMLuSYqVwSmu1vrefpLR4Lqg59_AI
https://conferencealerts.com/topic-listing?topic=Communications%20and%20Media

