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            PAŹDZIERNIK 2020 

Dwa artykuły za 

140 pkt 

Profesor Dariusz Tworzydło współautorem publikacji w prestiżowych 

czasopismach.  

 W czasopiśmie „Corporate Social Responsibility 

and Environmental Management” (ISSN 1535-

3958) ukazał się artykuł pt. Importance and role 

of CSR and stakeholder engagement strategy in 

polish companies in the context of activities of 

experts handling public relations. Jednym z autorów publikacji jest prof. 

ucz. dr hab. Dariusz Tworzydło. Czasopismo znajduje się na liście 

ministerialnej i ma 140 punktów.  

Link do artykułu: https://onlinelibrary.wiley.com/doi/abs/10.1002/csr.2032 

 

 
W czasopiśmie „European Journal of Science and 

Theology” (ISSN 1841-0464) ukazał się kolejny 

artykuł współautorstwa prof. ucz. dr. hab. Da-

riusza Tworzydły pt. Catholic church in Poland in 

the face of paedophilia analysis of image actions. 

Czasopismo znajduje się na liście ministerialnej (140 punktów).  

Linki do artykułu: http://www.ejst.tuiasi.ro/issue16.html 

http://www.ejst.tuiasi.ro/Files/84/14_Tworzydlo%20et%20al.pdf 

 

Otwarte  

konkursy NCN 

Narodowe Centrum Nauki przeznaczy 660 mln zł 

na cztery konkursy skierowane do naukowców, 

znajdujących się na różnych etapach kariery 

naukowej. Będą oni mogli złożyć wnioski o przy-

znanie grantów na badania w konkursach OPUS 20 (w tym w LAP), 

BEETHOVEN CLASSIC 4, SONATA 16 i PRELUDIUM BIS 2. Wnioski należy 

składać za pośrednictwem systemu OSF (https://osf.opi.org.pl). Termin 

składania wniosków upływa 15 grudnia 2020 r. Wewnętrzny termin składania 

wniosków w Sekcji Obsługi Badań Naukowych WDIB – 3 grudnia 2020 r.; 

w Biurze Obsługi Badań UW – 7 grudnia 2020 r. 

 

OPUS 20 + LAP 

 

Konkurs OPUS 20 otwiera możliwość ubiegania się 

o finansowanie projektów prowadzonych we 

współpracy międzynarodowej dwustronnej lub 

wielostronnej, a także przedsięwzięć realizowa-

nych przy wykorzystaniu przez polskie zespoły 

https://www.wdib.uw.edu.pl/pracownicy/biogramy-i-dyzury/88-pracownicy/samodzielni-pracownicy-naukowi-wdiib-uw/830-prof-ucz-dr-hab-dariusz-tworzydlo
https://onlinelibrary.wiley.com/doi/abs/10.1002/csr.2032
http://www.ejst.tuiasi.ro/issue16.html
http://www.ejst.tuiasi.ro/Files/84/14_Tworzydlo%20et%20al.pdf
https://osf.opi.org.pl/
https://www.ncn.gov.pl/ogloszenia/konkursy/opus20
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badawcze wielkich międzynarodowych urządzeń badawczych. Konkurs prze-

znaczony jest dla naukowców na wszystkich etapach kariery naukowej, 

którzy planują realizację badań.  

OPUS LAP – w ramach współpracy Lead Agency Procedure (LAP), tj. we 

współpracy z zagranicznymi zespołami badawczymi z Austrii, Czech, Słowe-

nii, Niemiec lub Szwajcarii, które występują równolegle o środki finansowe 

na realizację tych projektów badawczych do właściwych dla nich instytucji 

finansujących badania w ramach programów organizowanych we współpracy 

z NCN w oparciu o procedurę agencji wiodącej. 

 

BEETHOVEN 

CLASSIC 4 

Międzynarodowy konkurs BEETHOVEN CLASSIC 4 

na polsko-niemieckie projekty badawcze 

w zakresie nauk humanistycznych, społecznych 

i o sztuce. Konkurs BEETHOVEN CLASSIC 4 jest 

organizowany przez NCN z niemiecką agencją Deutsche Forschungsge-

meinschaft (DFG), zgodnie z procedurą oceny wspólnej. Oznacza to, że 

agencje partnerskie przeprowadzą wspólnie proces oceny merytorycznej 

i wyboru projektów rekomendowanych do finansowania. Okres realizacji 

polsko-niemieckich projektów wynosi 24 miesiące lub 36 miesięcy. 

 

SONATA 16 
SONATA 16 – konkurs na projekty badawcze, 

przeznaczony dla naukowców, którzy uzyskali 

stopień doktora w okresie od 2 do 7 lat przed 

rokiem wystąpienia z wnioskiem. Wnioskodawcy 

mogą ubiegać się o finansowanie projektów obejmujących badania podsta-

wowe, trwających 12 miesięcy, 24 miesiące lub 36 miesięcy. 

 

PRELUDIUM 

BIS 2 

Konkurs PRELUDIUM BIS 2 skierowany do pod-

miotów prowadzących szkoły doktorskie. Celem 

konkursu jest wsparcie kształcenia doktorantów 

w szkołach doktorskich i finansowanie projektów 

badawczych realizowanych przez doktorantów w ramach przygotowywanych 

przez nich rozpraw doktorskich. Budżet projektów PRELUDIUM BIS 2 może 

obejmować środki na badania w wysokości maks. 180 000 zł, koszty stypen-

dium doktoranckiego oraz koszty pośrednie w wysokości maks. 20%. W kon-

kursie będą finansowane projekty trwające 36 lub 48 miesięcy. 

 

NPRH 
Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego 

poinformowało, że w 2020 r. odbędą się dwa na-

bory wniosków do konkursów w ramach Narodo-

wego Programu Rozwoju Humanistyki: 

I termin: 25 września – 30 października 2020 r. 

W ramach modułu Dziedzictwo narodowe będą 

obowiązywały następujące obszary priorytetowe: 

• Zesłania, deportacje i powroty od czasów nowożytnych; 

• Spuścizna emigracji wojennej i powojennej od 1939 roku; 

• Polska kultura cyfrowa – kompendia wiedzy: encyklopedie, słowniki, 

leksykony, katalogi, etc.; 

https://www.ncn.gov.pl/ogloszenia/konkursy/beethoven_classic4
https://www.ncn.gov.pl/ogloszenia/konkursy/sonata16
https://www.ncn.gov.pl/ogloszenia/konkursy/preludium-bis2
https://www.gov.pl/web/nauka/informacja-dotyczaca-naboru-wnioskow-w-ramach-nprh-w-2020-r
https://www.gov.pl/web/nauka/informacja-dotyczaca-naboru-wnioskow-w-ramach-nprh-w-2020-r
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• Kontynuowanie fundamentalnych prac dokumentacyjnych, słowniko-

wych i bibliograficznych; 

• Kontynuowanie edycji krytycznych pism uznanych autorów. 

W przypadku modułu Fundamenty tematem konkursu będzie: Walka o granice 

II Rzeczypospolitej w badaniach, historiografii i świadectwach kultury 

polskiej (kompendia wiedzy). 

Wewnętrzny termin składania wniosków w Sekcji Obsługi Badań Naukowych 

WDIB – 20 października 2020 r.; w Biurze Obsługi Badań UW – 23 paździer-

nika 2020 r. 

 

II termin naboru: 21 grudnia 2020 r. –  31 stycznia 2021 r. 

W ramach modułu Dziedzictwo narodowe będą obowiązywały następujące 

obszary priorytetowe: 

• Dziecko i dzieciństwo w polskiej kulturze oraz historii – kompendia 

wiedzy: encyklopedie, słowniki, leksykony, katalogi, etc.; 

• Przekłady literatury obcej w Polsce – kompendia wiedzy: bibliografie, 

słowniki, leksykony, encyklopedie, etc.; 

• Kontynuowanie fundamentalnych prac dokumentacyjnych, 

słownikowych i bibliograficznych; 

• Kontynuowanie edycji krytycznych pism uznanych autorów. 

W przypadku modułu Fundamenty tematem konkursu będzie: Patriotyzm 

w świadectwach osobistych – pamiętniki, listy, dzienniki, fotografie, 

albumy, utwory muzyczne, etc. 

Wnioski składać należy za pośrednictwem: osf.opi.org.pl 

 

Wewnętrzny termin składania wniosków w Sekcji Obsługi Badań Naukowych 

WDIB – 19 stycznia 2021 r.; w Biurze Obsługi Badań UW – 22 stycznia 2021 r. 

 

Granty 

Interwencyjne 

NAWA  

Celem programu Granty Interwencyjne NAWA 

jest wspieranie współpracy międzynarodowej 

zespołów badawczych lub mobilności międzyna-

rodowej naukowców, podejmowanej w reakcji na 

nagłe, ważne, nieprzewidziane zjawiska społecz-

ne, cywilizacyjne i przyrodnicze o konsekwen-

cjach globalnych lub istotnych regionalnie. Realizacja projektów w ramach 

programu umożliwi naukowcom zebranie danych, zdobycie nowej wiedzy, 

zbadanie efektów i znaczenia ekstremalnego zjawiska lub wydarzenia 

w najszybszym możliwym terminie po jego wystąpieniu. Projekty w ramach 

programu mogą być realizowane przez okres od 3 do 12 miesięcy. 

Wnioski składane w programie muszą obejmować działania badawcze, 

których realizacja, ze względu na konieczność szybkiego reagowania, nie jest 

możliwa w drodze aplikowania o inne istniejące mechanizmy finansowania. 

Otrzymanie grantu możliwe jest tylko wówczas, kiedy ubieganie się 

o standardowe źródła finansowania mogłoby doprowadzić do utracenia 

unikalnej szansy na rozwiązanie ważnego problemu.  

 

https://nawa.gov.pl/naukowcy/granty-interwencyjne-nawa
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Program im. 

Stanisława 

Ulama – Seal of 

Excellence 

NAWA 

NAWA: ruszył nabór do Programu im. Stanisława 

Ulama – Seal of Excellence. Celem programu jest 

zwiększenie stopnia umiędzynarodowienia 

polskich uczelni i instytucji naukowych. Wniosek 

w programie składa indywidualnie naukowiec, posiadający co najmniej 

stopień doktora albo równorzędny stopień uzyskany za granicą, który wraz 

z instytucją polskiego systemu szkolnictwa wyższego i nauki uzyskał 

certyfikat Seal of Excellence w ramach programu Marie Skłodowska-Curie 

Actions Individual Fellowships edycja 2019. Nabór wniosków w I edycji 

programu jest prowadzony do 15 października 2020 roku. 

 

Granty na 

granty - 

promocja 

jakości III 

Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego 

uruchomiło kolejną edycję programu „Granty na 

granty – promocja jakości III”. Przedsięwzięcie 

ma na celu wsparcie polskich jednostek nauko-

wych, które ubiegały się o realizację projektów 

w ramach programów badawczych Unii Europej-

skiej i których wnioski uzyskały wysoką ocenę merytoryczną. O dofinansowa-

nie mogą ubiegać się: uczelnie; instytuty naukowe PAN; instytuty badawcze; 

instytuty działające w ramach Sieci Badawczej Łukasiewicz; międzynarodo-

we instytuty naukowe utworzone na podstawie odrębnych ustaw działające 

na terytorium RP oraz inne podmioty prowadzące głównie działalność 

naukową. 

 

Granty Fundacji 

Kościusz-

kowskiej 

Fundacja Kościuszkowska, w ramach Exchange Program 

to the US, prowadzi nabór wniosków o granty naukowe 

na prowadzenie projektów badawczych i rozwojowych 

w amerykańskich ośrodkach naukowych w roku akade-

mickim 2021/2022. Stypendium przyznawane jest we 

wszystkich dyscyplinach naukowych w 3 kategoriach: 

Kosciuszko Foundation Fellowship przeznaczone jest 

dla osób posiadających co najmniej stopień doktora i które są pracownikami 

naukowymi w polskiej uczelni wyższej. 

Kosciuszko Foundation Grants to stypendia dla osób rozpoczynających 

karierę naukową, nieposiadających stopnia naukowego doktora, studentów 

studiów doktoranckich w polskich uczelniach i instytucjach naukowych. 

Kosciuszko Foundation Teaching Fellowship, przyznawana jest polskim 

wykładowcom, mającym zamiar prowadzić zajęcia na temat historii, kultury 

i literatury polskiej. 

Wnioski można składać online do 15 listopada 2020 r. Rozmowy kwalifi-

kacyjne z wybranymi kandydatami odbędą się w lutym 2021 roku, a decyzje 

zostaną ogłoszone w marcu 2021. 

 

Granty 

wewnętrzne 

UW 

Granty wewnętrzne UW dla podniesienia 

potencjału badawczego pracowników. Głównym 

celem wewnętrznego systemu grantowego jest 

wspieranie rozwoju i wzrostu potencjału pracow-

ników naukowych zatrudnionych na Uniwersytecie 

Warszawskim oraz doktorantów.  

https://nawa.gov.pl/naukowcy/program-im-stanislawa-ulama-seal-of-excellence
https://nawa.gov.pl/naukowcy/program-im-stanislawa-ulama-seal-of-excellence
https://www.gov.pl/web/nauka/granty-na-granty-promocja-jakosci-iii
https://www.gov.pl/web/nauka/granty-na-granty-promocja-jakosci-iii
https://nawa.gov.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=1672:fundacja-kosciuszkowska-oglasza-nabor-wnioskow-o-granty-naukowe&catid=26:aktualnosci&lang=pl
https://thekf.org/kf/scholarships/exchange-us/
https://inicjatywadoskonalosci.uw.edu.pl/
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Program START 

dla młodych 

naukowców 

Naukowcy przed 30 rokiem życia, którzy mają już 

w dorobku osiągnięcia badawcze, mogą ubiegać 

się o stypendia w programie START 2021. Jego 

kolejną edycję ogłosiła Fundacja na rzecz Nauki 

Polskiej (FNP). Laureaci, w każdej edycji to około 100 osób, otrzymują 

roczne stypendia sięgające 28 tys. zł. 

Konkurs jest otwarty dla badaczy z całej Polski reprezentujących wszystkie 

dziedziny nauki, którzy w roku składania wniosku nie przekroczyli 30 roku 

życia. Stypendia są przyznawane na rok i można je przeznaczyć na dowolny 

cel.  

Wnioski można składać do 2 listopada 2020 r. (w BOB – do 27 października 

2020 r.). Wyniki zostaną ogłoszone w maju 2021 r. 

 

CHIST- ERA - 

zapowiedź 

konkursu  

W grudniu 2020 r. sieć CHIST-ERA ogłosi nowy 

konkurs w obszarze technologii informacyjnych 

i komunikacyjnych, w ramach którego możliwe 

będzie składanie wniosków o finansowanie 

projektów badawczych z następujących tematów: 

• Advanced Brain-Computer Interfaces for Novel 

Interactions 

• Towards Sustainable ICT. 

Do konkursu będą mogły przystępować konsorcja złożone z przynajmniej 

trzech zespołów badawczych pochodzących z co najmniej trzech krajów 

biorących udział w konkursie (wstępna lista krajów zainteresowanych udzia-

łem w konkursie opublikowana jest na stronie sieci CHIST-ERA). 

Przewidywany termin składania wniosków: 15 lutego 2021 r. 

Rozstrzygnięcie konkursu planowane jest w drugiej połowie 2021 r. 

 

Konkurs 

Medi@stery dla 

młodych 

medioznawców 

Najlepsze prace magisterskie z zaskresu wiedzy 

o mediach zostaną nagrodzone w konkursie 

Medi@stery i wydane w postaci wysokopunkto-

wanych monografii lub artykułów w czasopiśmie 

z listy MNiSW. Zgłoszenia do konkursu organizo-

wanego przez Uniwersytet Gdański można nadsyłać do 20 listopada 2020 r. 

Medi@stery to ogólnopolski konkurs dla absolwentów studiów magisterskich 

na kierunkach związanych z komunikacją społeczną i mediami. 

 

Popularyzator 

Nauki 2020 - 

rusza nowa 

edycja 

konkursu 

Rusza 16. edycja konkursu Popularyzator Nauki. 

W konkursie mogą brać udział osoby, zespoły 

oraz instytucje, które w rzetelny i przystępny 

sposób opowiadają o nauce i zachęcają innych do 

odkrywania, jak działa świat. Zgłoszenia można 

nadsyłać do 26 października 2020 r. Konkurs 

Popularyzator Nauki organizowany jest już po 

raz 16. przez portal Nauka w Polsce oraz MNiSW. Celem konkursu jest 

uhonorowanie osób, zespołów i podmiotów instytucjonalnych, które 

popularyzują naukę wśród Polaków. 

 

https://www.fnp.org.pl/start-2020-rusza-nabor-wnioskow/
https://www.ncn.gov.pl/aktualnosci/2020-08-31-chistera-zapowiedz-konkursu-i-zaproszenie-na-konferencje
https://mediastery.ug.edu.pl/
https://naukawpolsce.pap.pl/aktualnosci/news,83648,popularyzator-nauki-2020-rusza-nowa-edycja-konkursu.html
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Publikacje 
Katarzyna Chałubińska-Jentkiewicz, Ksenia Kakareko, 
Jacek Sobczak 
Prawo filmowe 
 
Warszawa: Wolters Kluwer, 2020 
ISBN 9788381878234 
Stron 452 
 
 
 
 

 
Dystrybucja filmowa. Od kina do streamingu  
Redakcja naukowa: Sławomir Rogowski, Anna 
Wróblewska 
 
Warszawa: Wydawnictwo Naukowe Semper, 2020 
ISBN 978-83-7507-298-3 
Stron 425 
 
 
 
 

Konferencje 

Wydziałowe 

15 października 2020 roku odbędzie się Ogólno-

polska Konferencja Naukowa pt. „Tygodnik stu-

dencki itd – pismo młodej inteligencji w PRL” 

organizowanej z okazji 60-lecia powołania pisma. 

Celem konferencji jest próba wszechstronnej analizy fenomenu jakim na 

rynku wydawniczym w latach 1960–1990 było kolorowe pismo społeczno-

kulturalne adresowane do środowiska studenckiego i młodej inteligencji oraz 

jego wpływu na kształtowanie się postaw i poglądów młodej polskiej 

inteligencji. 

 

 
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. 

 

 
Laboratorium Badań Medioznawczych zaprasza na 

XI Ogólnopolską Konferencję Metodologiczną 

Medioznawców pod hasłem „Wirtualne: światy, 

społeczeństwa, tożsamości”, która odbędzie się 

19 i 20 listopada 2020 roku. Ze względu na 

zagrożenia spowodowane wirusem SARS-CoV-2 proponujemy uczestnictwo 

w wymiarze stacjonarnym i wirtualnym.  

Więcej na stronie: www.lbm.uw.edu.pl/okmm 

 

Konferencje 

zewnętrzne 

15–16 października 2020 r., Kraków, "Wiedza - Komunikacja - Działanie 

w procesie zmian" 

15–16 października 2020 r., Poznań, „(Nie)normalność” 

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/90-pracownicy/specjali%C5%9Bci-naukowo-techniczni/841-dr-slawomir-rogowski
https://www.60latitd.pl/
https://www.60latitd.pl/
https://www.facebook.com/events/201424151010831/
https://www.facebook.com/events/201424151010831/
http://www.lbm.uw.edu.pl/okmm
https://idmiksuj.edu.pl/
https://idmiksuj.edu.pl/
https://unikonferencje.pl/konferencja/11365-nie-normalnosc
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Konferencje 

zewnętrzne 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

16 października 2020 r., Kraków, „NOWE TECHNOLOGIE I SZTUCZNA 

INTELIGENCJA. Aspekty prawne i praktyczne ekosystemu zaufania” 

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

19–20 października 2020 r., Poznań, „Queer i gender w nowych tekstach 

kultury dla dzieci i młodzieży” 

22–23 października 2020 r., Kraków, „Oblicza postpamięci 4 – Narracje 

alternatywne i marginalizowane”. 

22–23 października 2020 r., Kraków, „Metal Studies IV: Żywioły i ideologie” 

23 października 2020 r., Lublin, online, „Edukacja – problemy, wyzwania 

i perspektywy” 

24 października 2020 r., online, „Miasto – kultura, historia, społeczeństwo" 

26 października 2020 r., online, „Conference Media (&) Life After/During 

Covid-19 Pandemic”  

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. 

12–13 listopada 2020 r., Koszalin, „Zbrodnia Katyńska w percepcji Polonii 

i opinii międzynarodowej” 

19–20 listopada 2020 r., Kraków, „"Littera scripta manet". Zbiory 

rękopiśmienne w zasobach bibliotek, archiwów i muzeów” 

23 listopada 2020 r., Warszawa, „Dyskursy polityczne w Polsce i Czechach po 

roku 1989: gatunki, strategie komunikacyjne, wizerunki medialne” 

27 listopada 2020 r., Lublin, „Analiza polskiego społeczeństwa” 

1 grudnia 2020 r., Kielce, VI ogólnopolska konferencja naukowa z cyklu 

"Polski system medialny w procesie zmian” 

3 grudnia 2020 r., Lublin, „Zdrowie psychiczne wyzwaniem naszych czasów” 

4 grudnia 2020 r., Lublin, „Ofiary Przemocy Osoba doświadczająca przemocy 

w świecie milczenia czy wsparcia? Człowiek człowiekowi… Refleksje 

interdyscyplinarne”   

11 grudnia 2020 r., Lublin, „Codzienność w antycznej i średniowiecznej 

Europie” 

12–14 stycznia 2021 r., Białystok, „Dezinformacja – Inspiracja – 

Społeczeństwo. Social CyberSecurity” 

15–16 kwietnia 2021 r., Katowice, „Dimensions of Business Language and 

Culture 2021 - Wymiary Języka i Kultury Biznesu 2021” 

13 maja 2021 r., Słupsk, „Edukacja Równościowa: Wyzwania – Potrzeby – 

Możliwości” 

 

Wykaz międzynarodowych konferencji z zakresu „komunikacja i media” 

dostępny jest pod adresem: https://conferencealerts.com/topic-

listing?topic=Communications%20and%20Media 
 

 

Adres/kontakt WDIB: ul. Bednarska 2/4, pok. 0.22 (parter),  

tel. (22) 55 20 237 

 

prof. dr hab. Janusz W. Adamowski 

Dziekan Wydziału Dziennikarstwa, Informacji 

i Bibliologii Uniwersytetu Warszawskiego 

j.w.adamowski@uw.edu.pl 

mgr Lilia Ziemczonok 

St. specjalista – Sekcja Obsługi 

Badań Naukowych WDIB UW 

badania.wdib@uw.edu.pl 
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