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                MARZEC 2021 

Postępowania 

awansowe 

W dniu 24 lutego 2021 r. Rada Naukowa Dyscypliny Nauki 

o Komunikacji Społecznej i Mediach UW podjęła uchwały 

w sprawie nadania stopnia doktora nauk społecznych 

w dyscyplinie nauki o komunikacji społecznej i mediach: 

•   Przemysławowi Ciszkowi 

•   Annie Kamińskiej 

•   Icie Głowackiej 

•   Krystianowi Majchrzakowi. 

 

Artykuł  

za 100 pkt 

W czasopiśmie „European Research Studies 

Journal” (ISSN 1108-2976) ukazał się artykuł 

naukowy pt. Communication Management within 

Community Relations by Local Governments 

in Poland współautorstwa prof. ucz. dr hab. 

Dariusza Tworzydły. 

DOI: https://doi.org/10.35808/ersj/1969  

Czasopismo znajduje się na liście ministerialnej (100 pkt). 

 

Nowy wykaz 

czasopism 

Minister Edukacji i Nauki w dn. 9 lutego 2021 r. 

sporządził nowy, rozszerzony wykaz czasopism 

naukowych i recenzowanych materiałów z konfe-

rencji międzynarodowych, a w dn. 18 lutego br. 

ukazały się zmiany i sprostowania w/w wykazu.  

Zgodnie z informacją zawartą na stronie MNiE, 

artykuły naukowe opublikowane w latach 2019–2021 będą przeliczane na 

podstawie nowego wykazu czasopism z dnia 18 lutego 2021 r.: „Zgodnie 

z rozporządzeniem w sprawie ewaluacji jakości działalności naukowej 

punktację za artykuły naukowe opublikowane w ostatecznej formie w latach 

2019–2021, ustala się zgodnie z ostatnim wykazem czasopism sporządzonym 

i udostępnionym przez ministra w okresie objętym ewaluacją”. 

 

Otwarte  

konkursy NCN 

Narodowe Centrum Nauki ogłosiło 2. edycję kon-

kursu SHENG na polsko-chińskie projekty ba-

dawcze oraz 5. edycję konkursu SONATINA na 

projekty badawcze dla naukowców rozpoczynają-

cych karierę badawczą.  

Termin składania wniosków w obu konkursach upływa 15 marca 2021 r. 

o godz. 16:00. Wnioski należy złożyć w formie elektronicznej za pośrednic-

twem systemu ZSUN/OSF, dostępnego pod adresem https://osf.opi.org.pl, 

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://doi.org/10.35808/ersj/1969
https://www.gov.pl/web/edukacja-i-nauka/nowy-rozszerzony-wykaz-czasopism-naukowych-i-recenzowanych-materialow-z-konferencji-miedzynarodowych
https://www.gov.pl/web/edukacja-i-nauka/nowy-rozszerzony-wykaz-czasopism-naukowych-i-recenzowanych-materialow-z-konferencji-miedzynarodowych
https://www.gov.pl/web/edukacja-i-nauka/nowy-rozszerzony-wykaz-czasopism-naukowych-i-recenzowanych-materialow-z-konferencji-miedzynarodowych
https://www.gov.pl/web/edukacja-i-nauka/zmiana-i-sprostowanie-komunikatu-ministra-edukacji-i-nauki-z-dnia-9-lutego-2021-r-w-sprawie-wykazu-czasopism-naukowych-i-recenzowanych-materialow-z-konferencji-miedzynarodowych
https://www.gov.pl/web/edukacja-i-nauka/zmiany-w-punktacji-czasopism?utm_source=Ministerstwo+Edukacji+i+Nauki&utm_medium=biuletyn%40nauka.gov.pl&utm_campaign=Biuletyn+MEiN%2C+12+lutego+2021+r
https://osf.opi.org.pl/
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zgodnie z procedurą składania wniosków. Ogłoszenie wyników obydwu 

konkursów jest zaplanowane na jesień przyszłego roku. 

Wewnętrzny termin składania wniosków w Sekcji Obsługi Badań Naukowych 

WDIB – 4 marca 2021 r.; w Biurze Obsługi Badań UW – 5 marca 2021 r. 

 

SONATINA 5 SONTINA 5 jest konkursem na projekty badawcze 

z zakresu badań podstawowych, przeznaczonym 

dla osób, które uzyskały stopień naukowy 

doktora do 3 lat przed rokiem złożenia wniosku 

lub którym zostanie on nadany do końca czerwca 2021 r. 

Celem konkursu jest wsparcie kariery młodych badaczy poprzez umożliwienie 

im pełnoetatowego zatrudnienia i prowadzenia badań naukowych w Polsce 

oraz zdobycia wiedzy i doświadczenia w trakcie realizacji staży w reno-

mowanych zagranicznych ośrodkach naukowych. Okres realizacji zapla-

nowanych projektów badawczych musi wynosić 24 miesiące lub 36 miesięcy, 

natomiast staż zagraniczny musi trwać od 3 do 6 miesięcy. 

 

SHENG 2 
Konkurs SHENG 2 ma na celu finansowanie 

projektów z zakresu badań podstawowych, reali-

zowanych przez polsko-chińskie grupy badawcze. 

Kierownikiem polskiego zespołu badawczego musi 

być osoba, która posiada co najmniej stopień naukowy doktora, a okres reali-

zacji projektów wynosi 36 miesięcy. Wnioskowana wysokość finansowania na 

cały okres realizacji polskiej części projektu badawczego nie może być niższa 

niż 250 tys. zł. Wysokość środków finansowych przeznaczonych na finanso-

wanie wniosków na projekty badawcze planowane do realizacji przez polskie 

zespoły naukowe złożonych w konkursie SHENG 2 wynosi 25 mln zł. 

 

Konkurs 

na Centra 

Doskonałości 

Naukowej 

Dioscuri 

Narodowe Centrum Nauki wraz z Towarzystwem 

Maxa Plancka zaprasza wybitnych naukowców do 

udziału w czwartym konkursie Dioscuri. Planuje 

się utworzenie do trzech Centrów Dioscuri.  

Wychodząc poza ramy pojedynczego projektu 

naukowego, Centrum Dioscuri opiera się głównie na osobie badacza będącego 

Liderem Centrum Dioscuri. Laureatem konkursu na Centrum Dioscuri może 

zostać wybitny uczony lub wybitna uczona, który/a posiada kompetencje do 

utworzenia i prowadzenia renomowanej i rozpoznawalnej międzynarodowo 

grupy badawczej. Centrum Dioscuri otrzyma środki w wysokości 300 000 EUR 

rocznie przez pierwsze pięć lat działalności oraz kolejne pięć lat pozytywnej 

ewaluacji.  

Zgłoszenia do konkursu przyjmowane są do dnia 15 czerwca 2021 r. 

 

NCBR – konkurs 

LIDER 

NCBR ogłosiło 12. konkurs w Programie LIDER 

LIDER jest programem skierowanym do młodych 

naukowców. Jego celem jest poszerzenie kompe-

tencji młodych naukowców w samodzielnym pla-

nowaniu prac badawczych oraz zarządzaniu 

własnym zespołem badawczym, podczas realizacji 

projektów badawczych, których wyniki mogą mieć zastosowanie praktyczne 

https://www.ncn.gov.pl/ogloszenia/konkursy/sonatina5
https://www.ncn.gov.pl/ogloszenia/konkursy/sheng2
https://www.ncn.gov.pl/aktualnosci/2021-02-23-czwarty-konkurs-na-centra-doskonalosci-naukowej-otwarty
https://www.ncbr.gov.pl/programy/programy-krajowe/lider/lider-xii-edycja/
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i posiadają potencjał wdrożeniowy. 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. 

Termin naboru wniosków: 18.01.2021 r. – 18.03.2021 r. 

 

INFOSTRATEG 
Dyrektor Narodowego Centrum Badań i Rozwoju 

ogłosił konkurs na propozycje zamówień rozwiązań 

wyzwań strategicznych w ramach Strategicznego 

Programu Badań Naukowych i Prac Rozwojowych 

„Zaawansowane technologie informacyjne, 

telekomunikacyjne i mechatroniczne” – INFOSTRATEG.  

Program INFOSTRATEG wspiera rozwój polskiego potencjału SI poprzez 

opracowanie rozwiązań wykorzystujących sztuczną inteligencję i blockchain, 

mających bezpośrednie zastosowanie w praktyce. Celem konkursu jest 

wyłonienie propozycji spełniających założenia przewidziane w Programie 

w celu określenia zakresu tematycznego oraz warunków konkursu na projekty 

zamawiane. 

Nabór propozycji prowadzony jest do 26 kwietnia 2021 r. do godz. 16. 

 

GOSPOSTRATEG 
NCBR ogłosiło V konkurs w ramach strategicznego 

programu badań naukowych i prac rozwojowych 

GOSPOSTRATEG, którego celem jest wzrost 

wykorzystania rezultatów badań społeczno-

ekonomicznych w kształtowaniu krajowych i regionalnych polityk rozwojo-

wych. Konkurs ma na celu wybór wykonawców projektów na zamówienie 

m.in. Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego na temat: Krajowy 

agregator danych o cyfrowym dziedzictwie kulturowym. 

Nabór wniosków potrwa do 5 kwietnia 2021 roku. 

 

TANGO 
Narodowe Centrum Badań i Rozwoju wraz z Na-

rodowym Centrum Nauki zapraszają naukowców 

i przedsiębiorców do aplikowania w 5. konkursie 

Wspólnego Przedsięwzięcia TANGO. Środki prze-

widziane na wsparcie rozwoju technologii opar-

tych na wynikach badań podstawowych wynoszą 

tym razem 30 mln zł. 

Nabór wniosków w konkursie będzie prowadzony przez NCBR od 1 lutego do 

30 czerwca 2021 roku, z podziałem na dwie rundy. Wnioski można składać 

wyłącznie w wersji elektronicznej. 

 

Konkurs FNP 
Do 8 marca 2021 r. można zgłaszać prace do 

kolejnej edycji programu Monografie, którego 

organizatorem jest Fundacja na rzecz Nauki 

Polskiej. Celem konkursu jest finansowanie 

wydania najlepszych, oryginalnych i wcześniej niepublikowanych prac 

z zakresu nauk humanistycznych i społecznych.  

Strona konkursu: http://www.fnp.org.pl/oferta/monografie/ 

 

https://www.gov.pl/web/ncbr/ogloszenie-konkursu-na-propozycje-zamowien-rozwiazan-wyzwan-strategicznych-w-ramach-programu-infostrateg?utm_medium=email&utm_source=cyfryzacji&utm_content=Forum+dla+innowacji&utm_campaign=Newsletter+NCBR
https://archiwum.ncbr.gov.pl/programy/programy-strategiczne/gospostrateg/aktualnosci/aktualnosci-szczegoly/news/gospostrateg-v-ogloszenie-konkursu-66287/
https://www.ncbr.gov.pl/programy/programy-krajowe/tango/konkurs-nr-5/
http://www.fnp.org.pl/oferta/monografie/
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Konkursy 

Polsko-

Amerykańskiej 

Komisji 

Fulbrighta 

Polsko-Amerykańska Komisja Fulbrighta rozpo-

częła nabór wniosków konkursowych w ramach 

programu Fulbright Specialist Program na 

goszczenie amerykańskich specjalistów reprezen-

tujących takie dziedziny naukowe, jak: amerykanistyka, antropologia, 

administracja publiczna, bibliotekoznawstwo, dziennikarstwo i komunikacja 

społeczna, edukacja, ekonomia, nauki polityczne, socjologia, zarządzanie 

i in. Termin składania wniosków zgłoszeniowych: 15 marca 2021 r. 

 

Polsko-Amerykańska Komisja Fulbrighta ogłasza nabór wniosków o stypen-

dium Fulbright Poland History Grant. Poszukiwana jest osoba z doświad-

czeniem w pracy historycznej i archiwalnej, która przeprowadzi badania 

w Polsce i w USA nad historią programu Fulbrighta w Polsce. Celem tego 

stypendium jest przygotowanie manuskryptu książki analizującego ponad 

60-letnią historię programu oraz jego wpływ na relacje polsko-amerykańskie. 

Nabór wniosków trwa do 31 marca 2021 r. 

 

Granty 

wewnętrzne 

UW 

Konkursy IDUB na granty wewnętrzne UW dla 

podniesienia potencjału badawczego pracow-

ników. Głównym celem wewnętrznego systemu 

grantowego jest wspieranie rozwoju i wzrostu 

potencjału pracowników naukowych zatrud-

nionych na Uniwersytecie Warszawskim oraz 

doktorantów. Sprawdź harmonogram konkursów. 

 

Projekty 

badawcze 

pomiędzy 

Polską a 

Włochami 

Narodowa Agencja Wymiany Akademickiej oraz 

Directorate General Cultural and Economic 

Promotion and Innovation – Office IX, Ministry of 

Foreign Affairs and International Cooperation 

(Italy) zapraszają do składania wniosków 

w ramach wymiany bilateralnej naukowców 

pomiędzy Rzeczpospolitą Polską a Republiką Włoską - CANALETTO. Celem 

naboru jest wsparcie mobilności naukowców realizujących projekty 

badawcze, uzgodnione i prowadzone wspólnie przez uprawnionych 

Wnioskodawców z Polski i partnerów z Włoch. 

Nabór trwa do 19 marca 2021 roku. 

 

CHANSE – 

zapowiedź 

konkursu 

W marcu 2021 r. zostanie ogłoszony konkurs 

Transformations: Social and cultural dynamics in 

the digital age przygotowany przez konsorcjum 

CHANSE (Collaboration of Humanities and Social 

Sciences in Europe). Koordynowany przez NCN program jest wynikiem 

współpracy sieci HERA oraz NORFACE i realizuje go 27 instytucji finansują-

cych badania naukowe z 24 państw europejskich . Całkowity budżet konkursu 

wynosi 36 mln euro, z czego 26 mln euro stanowi wkład instytucji partnerskich 

wsparty dofinansowaniem Komisji Europejskiej w wysokości 10 mln euro. 

 

https://nawa.gov.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=1898:polecamy-konkursy-polsko-amerykanskiej-komisji-fulbrighta&catid=26:aktualnosci&lang=pl
https://inicjatywadoskonalosci.uw.edu.pl/
https://inicjatywadoskonalosci.uw.edu.pl/konkursy/harmonogram/
https://nawa.gov.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=1906:wspolne-projekty-badawcze-pomiedzy-polska-a-wlochami&catid=26:aktualnosci&lang=pl
https://www.ncn.gov.pl/aktualnosci/2020-12-14-chanse-transformations-social-and-cultural-dynamics-in-the-digital-age
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Wytyczne 

w zakresie 

wypełniania 

obowiązków 

informacyjnych 

Kancelaria Prezesa Rady Ministrów przygotowała 

„Wytyczne w zakresie wypełniania obowiązków 

informacyjnych”. 

Wytyczne obowiązują beneficjentów programów 

dofinansowanych z budżetu państwa lub z pań-

stwowych funduszy celowych, w których: 

• całkowity udział środków budżetu państwa w realizacji inwestycji 

wynosi co najmniej 50 tys. zł, 

• realizowane są działania w zakresie infrastruktury, prac budowlanych 

lub zakupu środków trwałych, 

• realizowane są działania badawczo-rozwojowe, edukacyjne i społeczne. 

 

Konferencja 

Wydziałowa 

Zapraszamy na konferencję „Profesjonalista 

public relations w obliczu kryzysu globalnego”, 

która odbędzie się 26 marca 2021 r. w trybie 

online. Organizator: Katedra Komunikacji Społecz-

nej i Public Relations Wydziału Dziennikarstwa, Informacji i Bibliologii UW. 

 

Konferencje 

zewnętrzne 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

13 marca 2021 r., online, „Rosja- historia, kultura, tradycje, ludzie” 

13–14 marca 2021 r., online, „Groza i makabra – historia, konteksty, ujęcia, 

interpretacje” 

18–19 marca 2021 r., Kraków, „Język a Media. (R)ewolucja języka 

i komunikacji we współczesnych mediach w dobie pandemii” 

22-23 marca 2021, Łódź, online, „Kreatywność językowa w marketingu”  

25–26 marca 2021 r., „Media in America, America in Media” 

25–28 marca 2021 r., Lublin, online, „Interdyscyplinarność kluczem do 

rozwoju” 

27–28 marca 2021 r., online, “Białoruś- historia, kultura, tradycja, ludzie” 

30 marca 2021 r., online, „Prawo autorskie i licencje Creative Commons” 

9–17 kwietnia 2021 r., Kraków, online, „Rozpoznać przeszłość w teraźniej-

szości. Dziedzictwo a Zmiana” 

10–11 kwietnia 2021 r., online „Dyskursy twórczości i wyobraźni” 

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

Culture 2021 - Wymiary Języka i Kultury Biznesu 2021” 

19–20 kwietnia 2021 r., Wrocław, online, „Od książki do czytelnika. 

Międzynarodowa Konferencja Naukowa z okazji Jubileuszu 65-lecia 

Instytutu Informacji Naukowej i Bibliotekoznawstwa Uniwersytetu 

Wrocławskiego” 

19–20 kwietnia 2021 r., Łódź, online, „Radość. W kręgu staropolskiego 

doświadczenia radości i śmiechu” 

22 kwietnia 2021 r., Lublin, „Współczesne media 12. Współczesne dyskursy 

medialne” 

22–23 kwietnia 2021 r., Wrocław, „Jakość w sporcie” 

maj 2021 r., Konferencja online na temat wypalenia zawodowego 

pracowników bibliotek  anna.borowiecka@puz.wloclawek.pl 

13–14 maja 2021 r., Słupsk, „Edukacja Równościowa: Wyzwania – Potrzeby – 

Możliwości” 

19–20 maja 2021 r., Kraków, online, „Wolność słowa – wolne media” 

https://www.gov.pl/web/nauka/wytyczne-w-zakresie-wypelniania-obowiazkow-informacyjnych
https://www.gov.pl/web/nauka/wytyczne-w-zakresie-wypelniania-obowiazkow-informacyjnych
http://www.etykapr.pl/
http://www.etykapr.pl/
https://www.facebook.com/events/886904415430713
https://kontekstygrozy.wordpress.com/
https://kontekstygrozy.wordpress.com/
https://ifp.up.krakow.pl/
https://ifp.up.krakow.pl/
http://filolog.uni.lodz.pl/kwjp/
https://www.ptks.pl/konferencje/szczegolywydarzenia/115/-/international-online-conference-media-in-america-america-in-media
https://www.konferencja-tygiel.pl/
https://www.konferencja-tygiel.pl/
https://www.facebook.com/events/735122897138955
https://pppn.icm.edu.pl/
https://www.facebook.com/events/396084801808497
https://www.facebook.com/events/396084801808497
https://wikkonferencja.wordpress.com/
https://doblacwebpageeng.wixsite.com/doblac2020
https://doblacwebpageeng.wixsite.com/doblac2020
http://phc.uni.wroc.pl/konferencja/
http://phc.uni.wroc.pl/konferencja/
http://phc.uni.wroc.pl/konferencja/
http://phc.uni.wroc.pl/konferencja/
http://staropolanie.uni.lodz.pl/
http://staropolanie.uni.lodz.pl/
https://www.ptks.pl/konferencje/szczegolywydarzenia/117/-/wspolczesne-media-12-wspolczesne-dyskursy-medialne-patronat-ptks
https://www.ptks.pl/konferencje/szczegolywydarzenia/117/-/wspolczesne-media-12-wspolczesne-dyskursy-medialne-patronat-ptks
https://unikonferencje.pl/konferencja/12034-miedzynarodowa-konferencja-naukowa-jakosc-w-sporcie
mailto:anna.borowiecka@puz.wloclawek.pl
http://www.edukacja-rownosciowa.slupsk.pl/
http://www.edukacja-rownosciowa.slupsk.pl/
https://www.ptks.pl/konferencje/szczegolywydarzenia/124/-/xv-konferencja-naukowa-etyki-mediow-wolnosc-slowa-wolne-media
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Konferencje 

zewnętrzne 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

19–20 maja 2021 r., Kraków, online, III Interdyscyplinarna Konferencja 

Naukowa z cyklu "Człowiek w relacji do..." - o temacie przewodnim 

SOLIDARNOŚĆ 

3–4 czerwca 2021 r., Poznań, online, „Od ucha do ucha” 

7–8 czerwca 2021 r., Łódź, online, „Dyskursy internetowe a norma” 

8 czerwca 2021 r., Łódź, „Słowo, dźwięk, cisza. Sztuka audialna i radiowa: 

VOL. IV” 

17–18 czerwca 2021 r., Kraków, online, „Cyberkultura 3.0. : aspekty 

medialne, kulturoznawcze, psychologiczne, prawne” 

15 października 2021 r., Elbląg, „Samorząd terytorialny w Polsce – stan 

obecny i perspektywy” 

21–22 października 2021 r., Kraków, online, „Nowa rewolucja 

komunikacyjna”. 

21–22 października 2021 r., Katowice, online, „Etnologia w sieci”. 

 

 

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 
 

https://www.facebook.com/kolotraditio/?ref=py_c
https://unikonferencje.pl/konferencja/12005-od-ucha-do-ucha
http://filolog.uni.lodz.pl/kwjp/
https://www.facebook.com/events/441868100500061/
https://www.facebook.com/events/441868100500061/
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