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MARZEC  2020 

  
Postępowania 

awansowe 
W dniu 26 lutego 2020 r. Rada Naukowa Dyscypliny 
Nauki o Komunikacji Społecznej i Mediach UW 
podjęła następujące uchwały: 

 w sprawie nadania stopnia doktora habilito-
wanego nauk społecznych w dyscyplinie nauki 
o komunikacji społecznej i mediach dr. Krzysztofowi 
Kowalikowi;  

 w sprawie nadania stopnia doktora nauk spo-
łecznych w dyscyplinie nauki o komunikacji społecznej i mediach mgr Katarzy-
nie Bąkowicz.  
 

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.  
 

https://www.wdib.uw.edu.pl/pracownicy/biogramy-i-dyzury/89-pracownicy/niesamodzielni-pracownicy-wdiib-uw/413-dr-krzysztof-kowalik
https://www.wdib.uw.edu.pl/pracownicy/biogramy-i-dyzury/89-pracownicy/niesamodzielni-pracownicy-wdiib-uw/413-dr-krzysztof-kowalik
https://www.ncn.gov.pl/ogloszenia/konkursy/sonatina4
https://www.ncn.gov.pl/ogloszenia/konkursy/etiuda8
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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 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). 
 

Zapowiedź 
II edycji konkursu 

DAINA 

NCN zaprasza wszystkich naukowców do udziału 
w DAINA 2 – drugiej edycji konkursu na projekty 
badawcze realizowane przez polskie i litewskie 
zespoły badawcze, organizowanego przez 
Narodowe Centrum Nauki (NCN) i Research 
Council of Lithuania (RCL). 

Do konkursu można złożyć wniosek obejmujący badania podstawowe 
w obszarze określonym w jednym z 25 paneli NCN. W ramach konkursu DAINA 
2 finansowane będą tylko wnioski spełniające kryterium badań podstawowych. 
Ogłoszenie konkursu: 15 czerwca 2020 r. 
Termin składania wniosków w NCN: 15 września 2020 r. 
Termin składania wniosków w RCL: 22 września 2020 r. 
Ogłoszenie wyników konkursu: kwiecień 2021 r. 
Początek realizacji projektów: połowa 2021 r. 

 
Najbliższe 

konkursy NCN 
 OPUS 19 
 PRELUDIUM 19 
 POLS 

 
Nowy konkurs 

międzynarodowy 
CEUS-UNISONO 

 

Wystartował konkurs na projekty badawcze 
realizowane przez zespoły z Polski, Austrii, Czech 
i Słowenii. Do rozdysponowania wśród polskich 
zespołów naukowych, które złożą wniosek do 
końca 2020 r., jest 20 mln złotych. 
CEUS-UNISONO to konkurs organizowany w ra-

mach programu CEUS we współpracy wielostronnej z zagranicznymi instytu-
cjami partnerskimi z Austrii (Fonds zur Förderung der wissenschaftlichen 
Forschung, FWF), Czech (Grantová agentura České Republiky, GAČR) oraz 
Słowenii (Javna agencija za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije ARRS).  
Projekty zgłaszane do konkursu muszą spełniać kryterium badań 
podstawowych i obejmować badania zaplanowane do realizacji we współpracy 
dwu- lub trójstronnej przez zespoły badawcze z krajów uczestniczących 
w programie CEUS. Badania mogą dotyczyć wszystkich dyscyplin naukowych, 
a okres ich realizacji może wynosić 24 lub 36 miesięcy, w przypadku współpracy 
za Austrią – również 48 miesięcy. Realizacja pierwszych projektów rozpocznie 
się na początku 2021 r. 
 

https://www.ncn.gov.pl/ogloszenia/konkursy/tango4
https://www.ncn.gov.pl/aktualnosci/2020-02-28-zapowiedz-daina2
https://www.ncn.gov.pl/finansowanie-nauki/konkursy/typy
https://www.ncn.gov.pl/finansowanie-nauki/konkursy/typy
https://www.ncn.gov.pl/eeanorwaygrants/calls/pols
https://www.ncn.gov.pl/aktualnosci/2020-02-24-ogloszenie-ceus-unisono
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NCBR  
LIDER XI – 

konkurs dla 
młodych 

naukowców 

Do 16 marca 2020 r. trwa 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. 
 

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”.  

 
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. 
  

Konkurs na 
najlepszą książkę 

akademicką 
i naukową 

ACADEMIA 2020 
 

ACADEMIA 2020 – konkurs na najlepszą książkę 
akademicką i naukową. Celem organizatorów 
przedsięwzięcia – Wydawnictwa Uniwersytetu 

Warszawskiego, Oficyny Wydawniczej Politechniki Warszawskiej oraz spółki 
Murator EXPO – jest wyróżnienie i promocja wydawców najlepszych publikacji 
akademickich i naukowych, które ukazały się na rynku w 2019 i 2020 r. 
Do konkursu mogą przystąpić wszyscy polscy wydawcy publikujący książki 
naukowe, podręczniki akademickie, monografie i serie wydawnicze, wydane w 
formie tradycyjnej książki drukowanej. Nabór trwa do 3 kwietnia 2020 r. 

 
Nagroda im. 

Tadeusza 
Kotarbińskiego - 

VI edycja 

Do 3 kwietnia 2020 r. trwa nabór wniosków 
w ramach konkursu o nagrodę im. prof. Tadeusza 
Kotarbińskiego. Do konkursu można zgłaszać prace 
naukowe z zakresu nauk humanistycznych. Celem 
konkursu jest promocją badań, publikacji huma-

nistycznych i samej humanistyki. Wysokość nagrody wynosi 50 000 zł. Do 
konkursu można zgłosić pracę, która spełnia następujące wymagania: została 
opublikowana w języku polskim lub języku podstawowym dla danej dziedziny 
przez wydawnictwo działające na rynku krajowym; została opublikowana 
w 2019 roku i jest to jej pierwsze wydanie; jest pracą z zakresu nauk huma-
nistycznych. 
 

https://www.ncbr.gov.pl/programy/programy-krajowe/lider/lider-xi-edycja/
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.nowehoryzonty.pl/akt.do?id=5598
https://www.nowehoryzonty.pl/akt.do?id=5598
http://www.muratorexpo.pl/targi/academia/konkurs-academia/
https://www.uni.lodz.pl/strona/szczegoly/vi-edycja-2020
https://www.uni.lodz.pl/strona/szczegoly/vi-edycja-2020
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Konferencje 
Wydziałowe 

Katedra Książki i Historii Mediów Wydziału Dzien-
nikarstwa, Informacji i Bibliologii UW oraz Polskie 
Towarzystwo Bibliologiczne Oddział Warszawski 
zapraszają na konferencję naukową „Pismo–
Kultura–Technologie”, która odbędzie się w War-

szawie w dniach 17-18 listopada 2020 r. 

 

Konferencje 
zewnętrzne 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

14–15 marca 2020 r., Kraków, „Antagonizmy” 

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” 

30–31 marca 2020 r., Kraków, „Barwy lata i jesieni życia – osobiste, społeczne, 
zawodowe i kulturowe przestrzenie życia codziennego” 

1–2 kwietnia 2020 r., Poznań, „Rzeczywistość zanimowana. Kreskówki w kultu-
rze, nauce i społeczeństwie” 

3–4 kwietnia 2020 r., Gdańsk, „Tekst Internetu – internet tekstu. Nowe media 
w perspektywie teoretycznoliterackiej” 

4–5 kwietnia 2020 r. Kraków, „Kultura i kulinaria” 

16–17 kwietnia 2020 r., Toruń, „Jakość w Sporcie” 

17 kwietnia 2020 r., Konin, „Słuchanie medium”. Dźwięki miasta. 

20 kwietnia 2020 r., Rzeszów, „Kim jest współczesny dziennikarz?”, polit-
ur@univ.rzeszow.pl  

23–24 kwietnia 2020 r., Kraków, „Oblicza postpamięci 4 – Narracje 
alternatywne i marginalizowane” 

23–25 kwietnia 2020 r., Kraków, „Performatyka. Poza kanonem”: Resztki, 
ruiny, pozostałości, szczątki, piksele – archiwa możliwych przeszłości i 
przyszłości. 

24 kwietnia 2020 r., Lublin, „Twórczość i normy” 

26–27 kwietnia 2020 r., Kraków, „Fetysze i przemiany ponowoczesności”  

27–29 kwietnia 2020 r., Ośrodek „Chrobry”, Pokrzywna, K. Opola, „Wielkie 
żarcie" w mediach. Zdrowie, diety, tożsamość” 

8 maja 2020 r., Lublin, „Oblicza miłości. Przeszłość – Teraźniejszość – 
Perspektywy” 

11–12 maja 2020 r., Wrocław, konferencja „Media a demokracja” z cyklu 
„Studia i Perspektywy Medioznawcze”.  

12 maja 2020 r., „Słowo, dźwięk, cisza. Sztuka audialna i radiowa IV” 

18–19 maja 2020 r., Ustroń, „Komunikowanie polityczne i publiczne: wyzwania 
badawcze i praktyka działania”. 

18–19 maja 2020 r., Poznań, „Media a edukacja. Przestrzeń relacji”.  

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 

30 maja 2020 r., Lublin,  VI Ogólnopolska Konferencja Naukowa Cyber+Media 

https://www.facebook.com/events/201424151010831/
https://www.facebook.com/events/201424151010831/
https://antagkonferencja.wordpress.com/
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.ignatianum.edu.pl/ogolnopolska-konferencja-naukowa-pt-barwy-lata-i-jesieni-zycia-osobiste-spoleczne-zawodowe-i-kulturowe-przestrzenie-zycia-codziennego/2850
https://www.ignatianum.edu.pl/ogolnopolska-konferencja-naukowa-pt-barwy-lata-i-jesieni-zycia-osobiste-spoleczne-zawodowe-i-kulturowe-przestrzenie-zycia-codziennego/2850
https://www.facebook.com/events/466167520965219/
https://www.facebook.com/events/466167520965219/
https://www.facebook.com/kntlug/
https://www.facebook.com/kntlug/
https://kikkonferencja.wordpress.com/
https://sport.umk.pl/pages/main_page/
https://www.facebook.com/events/ulica-ks-jerzego-popie%C5%82uszki-4-62-510-konin-polska/s%C5%82uchanie-medium-d%C5%BAwi%C4%99ki-miasta/1384819578367898/
mailto:polit-ur@univ.rzeszow.pl
mailto:polit-ur@univ.rzeszow.pl
https://www.facebook.com/events/2407030456226270/
https://www.facebook.com/events/2407030456226270/
https://www.facebook.com/events/475157413402683/
https://www.facebook.com/events/475157413402683/
https://www.facebook.com/events/475157413402683/
https://www.facebook.com/events/405455733448509
https://fpkonferencja.wordpress.com/
https://unikonferencje.pl/konferencja/11265-wielkie-zarcie-w-mediach-zdrowie-diety-tozsamosc
https://unikonferencje.pl/konferencja/11265-wielkie-zarcie-w-mediach-zdrowie-diety-tozsamosc
http://www.konferencja-obliczamilosci.pl/
http://www.konferencja-obliczamilosci.pl/
http://dziennikarstwo.uni.wroc.pl/nauka/konferencje/konferencje/studia-i-perspektywy-medioznawcze/
https://www.facebook.com/events/634021874040342/
https://us.edu.pl/instytut/idkm/dla-pracownika/ogloszenia-biezace/konferencja-komunikowanie-polityczne-i-publiczne/
https://us.edu.pl/instytut/idkm/dla-pracownika/ogloszenia-biezace/konferencja-komunikowanie-polityczne-i-publiczne/
http://edunet.home.amu.edu.pl/
http://www.konferencja-kultura.pl/
http://konferencja.szo.uni.wroc.pl/
http://konferencja.szo.uni.wroc.pl/
http://www.cyber-media.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 
zewnętrzne 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4 czerwca 2020 r., Lublin, „Życie i twórczość polskich pisarzy i poetów” 

4–5 czerwca 2020 r., Kraków, „Metal Studies IV: Żywioły i ideologie” 

8–9 czerwca 2020 r., Kraków, V Nowe Ogólnopolskie Forum Bibliotek 
Pedagogicznych 

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

5–6 listopada 2020 r., Katowice, V Kongres Edukacji Medialnej/Spotkanie 
badaczy i praktyków. (Współ)praca na rzecz rozwoju kompetencji 
medialnych, informacyjnych i cyfrowych. Diagnoza. Wyzwania. Działania. 

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://conferencealerts.com/topic-
listing?topic=Communications%20and%20Media 

 

Przydatne linki 

do ewaluacji 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Wyszukiwarka punktowanych czasopism naukowych 2010-2018 – 
autorstwa Piotra Chodnickiego https://punktacjaczasopism.pl/ 
 

 Wyszukiwarka punktowanych czasopism naukowych 2019-2020 oraz 
wydawnictw naukowych – autorstwa Doroty Bazan  https://listymnisw.pl/ 

 

 Wyszukiwarka punktowanych czasopism naukowych 2019-2020, 
wydawnictw naukowych oraz konferencji autorstwa dr. Andrzeja 
Wójtowicza https://punktoza.pl/ 

 

 Kalkulator punktów i slotów dla publikacji wieloautorskich (Uniwersytet 
Warszawski) http://bob.uw.edu.pl/2019-wyliczarka-punktow-i-slotow/ 

 

 Kalkulator obliczania udziałów jednostkowych dla publikacji 
wieloautorskich (Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej, Uniwer-
sytet Jagielloński w Krakowie) http://ewaluacja.wzks.uj.edu.pl/uj/ 

 

 Przewodnik po ewaluacji 
https://konstytucjadlanauki.gov.pl/content/uploads/2019/03/ewaluacja-
jakosci-dzialalnosci-naukowej-przewodnik20190305.pdf 

 

 Rozporządzenie ws. ewaluacji 
https://konstytucjadlanauki.gov.pl/content/uploads/2019/02/rozporzdzenie-
ewaluacja-jakoci-dziaalnoci-naukowej.pdf 

 

http://www.konferencja-literacka.pl/
http://www.konferencjametalstudies.wordpress.com/
https://unikonferencje.pl/konferencja/11263-v-nowe-ogolnopolskie-forum-bibliotek-pedagogicznych
https://unikonferencje.pl/konferencja/11263-v-nowe-ogolnopolskie-forum-bibliotek-pedagogicznych
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
http://kongres2020.ptem.org.pl/
http://kongres2020.ptem.org.pl/
http://kongres2020.ptem.org.pl/
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
https://conferencealerts.com/topic-listing?topic=Communications%20and%20Media
https://punktacjaczasopism.pl/
https://listymnisw.pl/
https://punktoza.pl/
http://bob.uw.edu.pl/2019-wyliczarka-punktow-i-slotow/
http://ewaluacja.wzks.uj.edu.pl/uj/
https://konstytucjadlanauki.gov.pl/content/uploads/2019/03/ewaluacja-jakosci-dzialalnosci-naukowej-przewodnik20190305.pdf
https://konstytucjadlanauki.gov.pl/content/uploads/2019/03/ewaluacja-jakosci-dzialalnosci-naukowej-przewodnik20190305.pdf
https://konstytucjadlanauki.gov.pl/content/uploads/2019/02/rozporzdzenie-ewaluacja-jakoci-dziaalnoci-naukowej.pdf
https://konstytucjadlanauki.gov.pl/content/uploads/2019/02/rozporzdzenie-ewaluacja-jakoci-dziaalnoci-naukowej.pdf

