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KWIECIEŃ  2020 

  
Elektroniczny 

obieg 
dokumentów 

Elektroniczny obieg dokumentów związanych 
z projektami NCN realizowanymi na UW 
Dokumenty związane z prowadzonymi na Uni-
wersytecie Warszawskim projektami nauko-
wymi, które są finansowane przez Narodowe 
Centrum Nauki, już wkrótce będzie można 

składać w formie elektronicznej. Publikujemy szczegółowe procedury 
opracowane w tym zakresie na UW. 
 

Otwarte  
konkursy NCN 

Narodowe Centrum Nauki ogłosiło konkursy OPUS 19, PRELUDIUM 19 oraz 
konkurs POLS – finansowany w ramach funduszy norweskich.  
Wnioski należy składać za pośrednictwem systemu OSF (https://osf.opi.org.pl). 
Termin składania wniosków upływa 16 czerwca 2020 r., zaś wyniki będą znane 
nie później niż w grudniu 2020 r.  
Wewnętrzny termin składania wniosków w Sekcji Obsługi Badań Naukowych 
WDIB – 9 czerwca 2020 r.; w Biurze Obsługi Badań UW – 10 czerwca 2020 r. 

 
 OPUS 19 – konkurs na projekty badawcze, przezna-

czony dla naukowców na wszystkich etapach kariery 
naukowej. Czas trwania projektu może wynosić 12, 
24, 36 lub 48 miesięcy. Formuła konkursu OPUS 

została poszerzona o elementy konkursu HARMONIA. OPUS 19 otwiera 
możliwość ubiegania się o finansowanie projektów prowadzonych we współ-
pracy międzynarodowej dwustronnej lub wielostronnej, a także przedsięwzięć 
realizowanych przy wykorzystaniu przez polskie zespoły badawcze wielkich 
międzynarodowych urządzeń badawczych. 
 

 PRELUDIUM 19 – konkurs na projekty badawcze, 
przeznaczony dla naukowców nieposiadających 
stopnia doktora. W konkursie można uzyskać grant 

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

https://www.uw.edu.pl/elektroniczny-obieg-dokumentow-zwiazanych-z-projektami-ncn-realizowanymi-na-uw/
https://osf.opi.org.pl/
https://ncn.gov.pl/ogloszenia/konkursy/opus19
https://ncn.gov.pl/ogloszenia/konkursy/preludium19
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 POLS – konkurs finansowany z funduszy norweskich dla 
naukowców przyjeżdżających z zagranicy. 
POLS to jeden z trzech konkursów finansowanych z fun-
duszy norweskich na lata 2014–2021 w ramach programu 
„Badania”. NCN jest operatorem części programu poświę-
conej badaniom podstawowym. POLS jest konkursem 
wspierającym mobilność realizowanym w formule małych 

grantów dla naukowców z zagranicy (z całego świata), chcących prowadzić 
badania w Polsce. Przyjazd zarówno uznanych, jak i obiecujących naukowców, 
posiadających co najmniej stopień naukowy doktora, przyczyni się do 
wzmocnienia potencjału naukowego polskich jednostek badawczych. 

 
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 Narodo-
we Centrum Nauki i Research Council of Lithuania 
(RCL). 

Do konkursu można złożyć wniosek obejmujący badania podstawowe w obsza-
rze 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. 

 
Plan zarządzania 

danymi 
badawczymi 
w grantach 

Plan zarządzania danymi badawczymi – naj-
częściej zadawane pytania 
W związku z pojawiającymi się pytaniami dotyczą-
cymi sposobu oceny i ewentualnego wprowadza-

nia zmian do Planu Zarządzania Danymi, Narodowe Centrum Nauki przed-
stawiło odpowiedzi na niektóre z nich [link].  

 
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. 

https://ncn.gov.pl/ogloszenia/konkursy/pols?language=en
https://www.ncn.gov.pl/ogloszenia/konkursy/tango4
https://www.ncn.gov.pl/aktualnosci/2020-02-28-zapowiedz-daina2
https://www.ncn.gov.pl/aktualnosci/2020-03-06-plan-zarzadzania-danymi-pytania
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CEUS-UNISONO to konkurs organizowany w ramach programu CEUS we 
współpracy wielostronnej z zagranicznymi instytucjami 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.  
Informujemy, że w związku z przedłużeniem naboru wniosków wspólnych 
w agencji czeskiej GACR jako agencji wiodącej w programie CEUS, wnioski 
krajowe w systemie ZSUN/OSF muszą zostać złożone w najbliższym możliwym 
terminie po złożeniu wniosku wspólnego do agencji GACR, nie dłuższym niż 
7 dni kalendarzowych i nie później niż 11 maja 2020 r. 
 

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”.  

 
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. 

 

Nowe publikacje 
pracowników 

WDIB 

Jarosław Kończak 
Komunikacja sponsoringowa w sporcie XXI wieku  
 
Warszawa: Wydawnictwo Naukowe i Edukacyjne 
Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich, 2020 
Seria: „Nauka - Dydaktyka – Praktyka”  
ISBN 9788365741486 
Stron 344 
 

 W kręgu zagadnień literatury powszechnej  
pod redakcją Roberta Kotowskiego i Iwony Mityk 
 
Kielce: Muzeum Narodowe w Kielcach, 2019 
ISBN 9788362068555 
Stron 243 
 
 
 

 

https://www.ncn.gov.pl/aktualnosci/2020-02-24-ogloszenie-ceus-unisono
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.facebook.com/events/201424151010831/
https://www.facebook.com/events/201424151010831/
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/386-dr-hab-robert-kotowski
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 Ukazała się płyta DVD z filmem „Pani na Korczewie” 
w reżyserii Sławomira Rogowskiego (rok produkcji 
2018 r., 57 min., kolor) 
 
Więcej o filmie można dowiecie się w zakładce: 
https://korczew-palac.pl/film/ 
 
 
 
 
 
 

„Studia 
Medioznawcze” 

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

 

 

 

Konferencje 
zewnętrzne 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

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

20 kwietnia 2020 r., Rzeszów, „Kim jest współczesny dziennikarz?”  

20–21 kwietnia 2020 r., Toruń, Sympozjum o nowych mediach „Cyfrowy świat 
– rzeczywistość czy fikcja?” Konferencja odbędzie się w formie cyfrowej 
(spotkanie w ramach Google Meet). 

23–24 kwietnia 2020 r., Kraków, „Oblicza postpamięci 4 – Narracje 
alternatywne i marginalizowane”. Zmiana terminu na 22–23 października 
2020 r. 

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” 

14 maja 2020 r., Gorzów Wielkopolski, „Od stereotypów do nienawiści. Hejt 
w perspektywie interdyscyplinarnej”  

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

22 maja 2020 r., Lublin, „Dzieje i perspektywy kultury” 

https://www.wdib.uw.edu.pl/pracownicy/biogramy-i-dyzury/90-pracownicy/specjali%C5%9Bci-naukowo-techniczni/841-dr-slawomir-rogowski
https://korczew-palac.pl/film/
http://studiamedioznawcze.eu/
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/
http://www.politologia.ur.edu.pl/uploadUC/Aktualno%C5%9Bci/Anons.pdf
http://nowemedia.wsksim.edu.pl/
http://nowemedia.wsksim.edu.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://www.wimbp.gorzow.pl/80353-2/#cat_5
https://www.wimbp.gorzow.pl/80353-2/#cat_5
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://www.konferencja-kultura.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 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

22 maja 2020 r., Wrocław, konferencja studencko-doktorancka „Student 
zawsze obecny” z okazji 60-lecia działalności Koła Naukowego Bibliote-
koznawców Uniwersytetu Wrocławskiego. Zmiana terminu na 8 czerwca 
2020 roku 

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

4 czerwca 2020 r., Nałęczów, „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 

7–8 września 2020 r., Białystok, „Dezinformacja – Inspiracja – Społeczeństwo. 
Social CyberSecurity”  

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

19–20 października 2020 r., Poznań, „Media a edukacja. Przestrzeń relacji”.  

29 października 2020 r., Lublin, „Filozoficzne aspekty literatury” 

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 

 

http://konferencja.szo.uni.wroc.pl/
http://konferencja.szo.uni.wroc.pl/
http://www.cyber-media.pl/
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://social-cybersec.org/
https://social-cybersec.org/
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://edunet.home.amu.edu.pl/
http://www.literatura-filozofia.pl/
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

