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          LIPIEC – SIERPIEŃ 2021 

Pozytywna 

decyzja NCBR 

23 czerwca 2021 r. Spółka Centrum Rafinacji 

Informacji spin-off Uniwersytetu Warszawskiego 

otrzymała pozytywną decyzję Dyrektora Naro-

dowego Centrum Badań i Rozwoju w sprawie przy-

znania środków finansowych na realizację 

projektu pt. Identyfikacja, KOlekcjonowanie 

i oceNA nieprzyjaznych operacji dezinformacyjnych w cyberprzestrzeni, 

prowadzonych w oparciu o narzędzia teleinformatyczne (IKONA) złożonego 

w ramach IV konkursu Programu Badań Naukowych i Prac Rozwojowych 

CyberSecIdent, Cyberbezpieczeństwo i e-Tożsamość. 

 Ogólna wartość projektu:  8.230.856 PLN 

 Dofinansowanie NCBR:    6.605.669 PLN 

Kierownicy projektu: prof. dr hab. inż. Włodzimierz Gogołek i prof. ucz. 

dr hab. inż. Wiesław Cetera.  

Wniosek był złożony przez konsorcjum naukowe: Centrum Rafinacji Informacji 

Sp. z o.o. (lider konsorcjum) oraz Uniwersytet Warszawski. 

 

Postępowanie 

awansowe 

W dniu 30 czerwca 2021 r. Rada Naukowa 

Dyscypliny Nauki o Komunikacji Społecznej i Me-

diach UW podjęła uchwałę w sprawie nadania 

mgr Olimpii Górskiej-Żukowskiej stopnia dokto-

ra w dziedzinie nauk społecznych w dyscyplinie 

nauki o komunikacji społecznej i mediach. 

 

 

Otwarte  

konkursy NCN 

Narodowe Centrum Nauki ogłosiło konkursy 

MAESTRO 13, SONATA BIS 11. Wnioski należy 

składać za pośrednictwem systemu OSF. Termin 

składania wniosków upływa 15 września 2021 r.  

Wewnętrzny termin składania wniosków w Sekcji Obsługi Badań Naukowych 

WDIB – 1 września 2021 r.; w Biurze Obsługi Badań UW – 8 września 2021 r. 

 

MAESTRO 
MAESTRO 13 – konkurs na projekty badawcze dla 

doświadczonych naukowców mające na celu 

realizację pionierskich badań naukowych, w tym 

interdyscyplinarnych, ważnych dla rozwoju nauki, 

wykraczających poza dotychczasowy stan wiedzy i których efektem mogą być 

odkrycia naukowe. W konkursie tym można otrzymać środki na wynagro-

dzenia dla zespołu badawczego, w tym również stypendia dla studentów lub 

https://www.wdib.uw.edu.pl/pracownicy/biogramy-i-dyzury/88-pracownicy/samodzielni-pracownicy-naukowi-wdiib-uw/376-prof-dr-hab-wlodzimierz-gogolek
https://www.wdib.uw.edu.pl/pracownicy/biogramy-i-dyzury/88-pracownicy/samodzielni-pracownicy-naukowi-wdiib-uw/398-prof-ucz-dr-hab-inz-wieslaw-cetera
https://osf.opi.org.pl/
https://ncn.gov.pl/ogloszenia/konkursy/maestro13
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doktorantów, zakup lub wytworzenie aparatury naukowo-badawczej oraz 

pokryć inne koszty związane z wydatkami niezbędnymi do realizacji projektu 

badawczego.  

 

SONATA BIS 
SONATA BIS 11 – konkurs na projekty badawcze 

mające na celu powołanie nowego zespołu ba-

dawczego, prowadzącego badania naukowe 

o charakterze podstawowym. Konkurs skierowany jest do osób, które 

uzyskały stopień naukowy doktora w okresie od 5 do 12 lat przed rokiem 

wystąpienia z wnioskiem (w okresie od 1 stycznia 2009 r. do 31 grudnia 

2016 r.). W konkursie tym można otrzymać środki na wynagrodzenia dla 

zespołu badawczego, w tym również stypendia dla studentów lub doktoran-

tów, zakup lub wytworzenie aparatury naukowo-badawczej oraz pokryć inne 

koszty związane z wydatkami niezbędnymi do realizacji projektu badaw-

czego. 

 

MINIATURA 5 
MINIATURA – konkurs na realizację pojedynczego 

działania naukowego w jednej z wymienionych 

form: badań wstępnych/pilotażowych, kweren-

dy, stażu naukowego, wyjazdu badawczego albo 

wyjazdu konsultacyjnego. Nabór wniosków trwa do 30 września 2021 r. 

 

Granty 

Interwencyjne – 

2. edycja  

NAWA  

NAWA ogłosiła 2. edycję programu Granty Inter-

wencyjne NAWA. Program wspiera współpracę 

międzynarodową zespołów badawczych lub mobil-

ność międzynarodową naukowców, które są po-

dejmowane w reakcji na nagłe, ważne, nieprzewi-

dziane zjawiska społeczne, cywilizacyjne i przy-

rodnicze o konsekwencjach globalnych lub istotnych regionalnie.  

Nabór wniosków prowadzony jest od 1 września do 30 listopada 2021 r. 

Wnioski o grant przyjmowane są w systemie elektronicznym NAWA. 

 

Polska – 

Portugalia 

wspólne 

projekty 

Narodowa Agencja Wymiany Akademickiej oraz 

Fundação para a Ciência e a Tecnologia (Portu-

galia) zapraszają do składania wniosków w ramach 

wymiany bilateralnej naukowców pomiędzy Rzecz-

pospolitą Polską a Republiką Portugalską. Nabór 

trwa do 16 lipca 2021 roku. 

 

ACADEMIA 2021 
Wydawcy książek naukowych, podręczników aka-

demickich i innych publikacji takich jak mono-

grafie czy serie wydawnicze mogą zgłaszać je 

do konkursu na najlepszą książkę akademicką 

i naukową ACADEMIA 2021. Zgłoszenia przyjmowane są do 9 lipca 2021 r. 

W konkursie wezmą udział książki wydane drukiem (tradycyjne), które 

ukazały się na rynku w 2019, 2020 lub 2021 roku. Konkurs towarzyszy Targom 

Książki Akademickiej i Naukowej ACADEMIA 2021, które odbędą się we 

wrześniu, równolegle z plenerową edycją Warszawskich Targów Książki. 

https://ncn.gov.pl/ogloszenia/konkursy/sonata-bis11
https://ncn.gov.pl/ogloszenia/konkursy/miniatura5
https://nawa.gov.pl/nawa/aktualnosci/granty-interwencyjne-nawa-otwarty-nabor-wnioskow
https://nawa.gov.pl/nawa/aktualnosci/granty-interwencyjne-nawa-otwarty-nabor-wnioskow
https://nawa.gov.pl/nawa/aktualnosci/wspolne-projekty-badawcze-pomiedzy-polska-a-portugalia
https://nawa.gov.pl/nawa/aktualnosci/wspolne-projekty-badawcze-pomiedzy-polska-a-portugalia
http://historiaikultura.pl/konkurs-academia/
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Monografie – 

konkurs na 

najlepsze prace 

naukowe 

poświęcone 

edukacji 

Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji ogłosiła 

drugą edycję konkursu wydawniczego, skierowa-

nego do badaczy i naukowców zajmujących się 

edukacją w ujęciu różnych dyscyplin nauk huma-

nistycznych i społecznych. Zwycięskie prace 

ukażą się w językach polskim i angielskim nakła-

dem Wydawnictwa FRSE, wpisanego na listę wydawnictw punktowanych 

Ministerstwa Edukacji i Nauki. Publikacje wybrane przez kapitułę konkursu 

zostaną zrecenzowane i wydane w formie tradycyjnej i elektronicznej. 

Usłyszą o nich odbiorcy w Polsce i za granicą dzięki szeroko zakrojonym 

działaniom promocyjnym prowadzonym przez Fundację.  

Zgłoszenie do udziału w konkursie należy wysłać do 31 lipca 2021 r. Wyniki 

oceny prac zostaną ogłoszone do 30 września 2021 r. 

 

CEEPUS Trwa nabór aplikacji mobilności akademickich dla 

pracowników naukowych w ramach Programu 

CEEPUS na rok 2021/2022. Informacje o sieciach 

akademickich realizowanych w roku 2021/2022 

znajdują się na stronie www.ceepus.info w za-

kładce NETWORK. Informacje o procedurach na-

boru na semestr zimowy i letni roku akade-

mickiego oraz na stypendia freemover znajdują 

się na stronie www.ceepus.info w zakładce FAQ. 

Terminy składania poszczególnych aplikacji to: 

 31 października 2021 r. na semestr letni 

 30 listopada 2021 r. – Freemover. 

 

COPERNICUS 
Do 20 lipca 2021 r. można składać wnioski do 

konkursu o nagrodę COPERNICUS dla wybitnych 

polskich i niemieckich uczonych. Dziewiątą 

edycję ogłosiły Fundacja na rzecz Nauki Polskiej 

wraz z niemieckim stowarzyszeniem Deutsche 

Forschungsgemeinschaft. Nagroda jest przyzna-

wana w drodze konkursu dwóm współpracującym uczonym – jednemu 

pracującemu w Polsce, a drugiemu w Niemczech. Wysokość nagrody wynosi 

200 tys. euro – po 100 tys. euro dla każdego z laureatów. Konkurs jest 

skierowany do reprezentantów wszystkich dziedzin nauki, w tym do 

przedstawicieli nauk humanistycznych i społecznych. 

 

Program 

Wsparcia 

Działalności 

Publikacyjnej 

Pracowników 

Biuro Obsługi Badań Uniwersytetu Warszawskiego 

zaprasza do składania wniosków w ramach Pro-

gramu Wsparcia Działalności Publikacyjnej Pra-

cowników Uczelni. Informacja szczegółowa znaj-

duje się pod adresem: 

http://bob.uw.edu.pl/program-wsparcia-dzialalnosci-publikacyjnej-

pracownikow-uczelni 

 

https://www.frse.org.pl/wydawnictwo/faq
https://www.ceepus.info/public/network/network.aspx#nbb
https://www.ceepus.info/public/network/network.aspx#nbb
http://www.ceepus.info/
http://www.ceepus.info/
https://www.fnp.org.pl/rusza-konkurs-o-polsko-niemiecka-nagrode-naukowa-copernicus-2022/
http://bob.uw.edu.pl/program-wsparcia-dzialalnosci-publikacyjnej-pracownikow-uczelni
http://bob.uw.edu.pl/program-wsparcia-dzialalnosci-publikacyjnej-pracownikow-uczelni
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Granty 

wewnętrzne 

UW 

„Inicjatywa Doskonałości – Uczelnia Badawcza” 

to program MEiN, który daje Uniwersytetowi War-

szawskiemu możliwość podniesienia poziomu 

jakości działalności naukowej oraz podniesienia 

międzynarodowego znaczenia działalności uczelni. 

Głównym celem wewnętrznego systemu granto-

wego jest wspieranie rozwoju i wzrostu potencjału pracowników naukowych 

zatrudnionych na Uniwersytecie Warszawskim oraz doktorantów. Sprawdź 

harmonogram konkursów. 

 

OPUS 22 – 

zapowiedź 

naboru 

Już 15 września 2021 r. Narodowe Centrum Nauki 

ogłosi konkurs OPUS 22 na projekty badawcze 

w tym również realizowane we współpracy LAP 

w ramach programu Weave. Konkurs OPUS 22 jest 

skierowany do wszystkich naukowców niezależnie 

od etapu kariery naukowej, którzy planują realizację projektów badawczych. 

 

Konferencja 

Wydziałowa 

Laboratorium Badań Medioznawczych zaprasza na 

XII Ogólnopolską Konferencję Metodologiczną 

Medioznawców pod hasłem „Cyfrowe życie po 

życiu w pandemii: W jaki sposób badać użytkow-

ników mediów?”, która odbędzie się 18 i 19 listopada 2021 roku.  

Więcej informacji: tekst przewodni, formularz rejestracyjny, ważne daty 

znajdą Państwo na stronie konferencji:  

http://okmm.konferencjemedioznawcze.pl 

 

„Studia 

Medioznawcze” 

Ukazał się kolejny numer czasopisma „Studia 

Medioznawcze” wydawanego przez WDIB.  

 
 
 
 
 
 
 
 

Konferencje 

zewnętrzne 

 

 

 

 

 

 

11 lipca 2021 r., online „Książki, księgi, księgo-

zbiory” 

16–17 lipca 2021 r., Poznań, „Pandemia jako 

zjawisko kulturowe i medialne”  

24–25 lipca 2021 r., online, „(Pop)kultura” 

26–27 lipca 2021 r., online, Gdańsk, “Racism, Nationalism and Xenophobia” 

30–31 lipca 2021 r., online, „Dyskursy codzienności” 

13–14 września 2021 r., Łódź, online, ANIMOWANE, nieANONIMOWE. 

Konferencja O! Polskiej Animacji 

15–16 września 2021 r., Tyczyn, Beta Academics 2021 – „Totalnie wizualnie. 

Konteksty komunikacji społecznej w XXI wieku”  

16 września 2021 r., Katowice, „Wokół „Tchacos”. Kodeks Tchacos i litera-

tura pokrewna” 

16 września 2021 r., online, „Zagrożenia dla ludzkości” 

https://inicjatywadoskonalosci.uw.edu.pl/
https://inicjatywadoskonalosci.uw.edu.pl/konkursy/harmonogram/
https://www.ncn.gov.pl/aktualnosci/2021-06-22-opus-22-zapowiedz
http://okmm.konferencjemedioznawcze.pl/
https://studiamedioznawcze.eu/index.php/studiamedioznawcze/issue/view/31
https://studiamedioznawcze.eu/index.php/studiamedioznawcze/issue/view/31
https://ksiazkiekonferencja.wordpress.com/
https://ksiazkiekonferencja.wordpress.com/
http://www.kongres.amu.edu.pl/
http://www.kongres.amu.edu.pl/
https://popekonferencja.wordpress.com/
https://www.racismconference.info/
https://dcekonferencja.wordpress.com/
https://unikonferencje.pl/konferencja/12246-animowane-nieanonimowe-konferencja-o-polskiej-animacji
https://unikonferencje.pl/konferencja/12246-animowane-nieanonimowe-konferencja-o-polskiej-animacji
https://www.internetbeta.pl/betaacademics/
https://www.internetbeta.pl/betaacademics/
https://us.edu.pl/wydzial/wh/event/seminarium-naukowe-wokol-tchacos-kodeks-tchacos-i-literatura-pokrewna/
https://us.edu.pl/wydzial/wh/event/seminarium-naukowe-wokol-tchacos-kodeks-tchacos-i-literatura-pokrewna/
https://unikonferencje.pl/konferencja/12309-zagrozenia-dla-ludzkosci
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Konferencje 

zewnętrzne 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

16–17 września 2021 r., Poznań, „„Trudne” emocje we współczesnej 

literaturze dziecięcej i młodzieżowej” 

16–17 września 2021 r., Olsztyn, 50. Międzynarodowe Seminarium Kół 

Naukowych w Olsztynie „Seminarium obrazowania studenckiej myśli 

naukowej” 

22 września 2021 r., online, „Globalne kryzysy” 

23 września 2021 r., Warszawa, online, "Nóż w wodzie po latach”. W 60. 

rocznicę debiutu Romana Polańskiego  

24–25 września 2021 r., Słupsk, „Polska i sąsiedzi. Zdrowie i środowisko” 

27 września 2021 r., Łódź, „Kontrasty w humanistyce: literatura, sztuka, 

kultura” 

27 września 2021 r., Gdańsk, I slawistyczna konferencja naukowa „Motywy”: 

„Superbohater w języku, kulturze i literaturze”  

30 września 2021 r., online, „Przemiany w przyszłości” 

5 października 2021 r., online, „Rola młodych we współczesnym świecie” 

11–12 października 2021 r., Poznań, „(NIE)NORMALNOŚĆ” 

13 października 2021 r., Katowice, „Czy to koniec dziennikarstwa jakie 

znamy? Teoria, badania, praktyka” 

14–15 października 2021 r., Gdańsk, „Media – Biznes – Kultura. Pomorze 2021. 

Dekada badań nad mediami” 

14–15 października 2021 r., Częstochowa, „Ludzie – Przedsiębiorstwa – 

Instytucje. Współdziałanie i współdzielenie się w relacjach społecznych 

i gospodarczych” 

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

obecny i perspektywy” 

18–19 października 2021 r., Kraków, „Tradycje i obyczaje w kulturach 

i religiach. Umysł i Wiara” 

21–22 października 2021 r., Częstochowa, „Zarządzanie w czasach nowej 

rzeczywistości gospodarczej - firmy rodzinne vs firmy nierodzinne”  

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

26–27 października 2021 r., Lublin, „Wielokulturowość i jej znaczenie w 

perspektywie muzealniczej” z cyklu: „Dziedzictwo kulturowe wschodnich 

ziem dawnej Rzeczypospolitej” 

4 listopada 2021 r., Kielce, „Gry wideo - media, komunikacja, rozrywka” 

5–6 listopada 2021 r., Lublin, „Cyprian Norwid – nowe rozpoznania” 

16 listopada 2021 r., Chorzów „A jednak kolej IV – Kolej wobec granicy. Kolej 

jako miejsce graniczne” 

18–19 listopada 2021 r., Kraków, „Artificem commendat opus. Zbiory 

graficzne w zasobach bibliotek, archiwów, muzeów i kolekcji prywatnych” 

8–9 grudnia 2021 r., Warszawa, „Ars et historia. O polskich kolekcjach 

starożytności” 

8–9 grudnia 2021 r., Kraków, online, „Turystyka wobec nowych wyzwań. 

Współczesne kierunki kształcenia w akademickiej i szkolnej edukacji 

turystycznej” 

21–22 października 2022 r., Kraków, online, „Nowa rewolucja komunika-

cyjna” 

 

https://unikonferencje.pl/konferencja/12463-trudne-emocje-we-wspolczesnej-literaturze-dzieciecej-i-mlodziezowej
https://unikonferencje.pl/konferencja/12463-trudne-emocje-we-wspolczesnej-literaturze-dzieciecej-i-mlodziezowej
http://www.uwm.edu.pl/mskn/
http://www.uwm.edu.pl/mskn/
https://unikonferencje.pl/konferencja/12293-globalne-kryzysy
https://unikonferencje.pl/konferencja/12386-ogolnopolska-konferencja-naukowa-noz-w-wodzie-po-latach-w-60-rocznice-debiutu-romana-polanskiego
https://unikonferencje.pl/konferencja/12386-ogolnopolska-konferencja-naukowa-noz-w-wodzie-po-latach-w-60-rocznice-debiutu-romana-polanskiego
https://unikonferencje.pl/konferencja/12508-vii-ogolnopolska-interdyscyplinarna-konferencja-naukowa-polska-i-sasiedzi-zdrowie-i-srodowisko
https://www.facebook.com/events/1090795504763038
https://www.facebook.com/events/1090795504763038
https://unikonferencje.pl/konferencja/12504-i-slawistyczna-konferencja-naukowa-motywy-superbohater-w-jezyku-kulturze-i-literaturze
https://www.facebook.com/groups/472090137465793
https://unikonferencje.pl/konferencja/12290-rola-mlodych-we-wspolczesnym-swiecie
https://unikonferencje.pl/konferencja/12439-nie-normalnosc
https://www.ptks.pl/konferencje/szczegolywydarzenia/125/-/czy-to-koniec-dziennikarstwa-jakie-znamy-teoria-badania-praktyka
https://www.ptks.pl/konferencje/szczegolywydarzenia/125/-/czy-to-koniec-dziennikarstwa-jakie-znamy-teoria-badania-praktyka
https://mediabizneskultura.ug.edu.pl/
https://mediabizneskultura.ug.edu.pl/
http://skisoft.pl/lukabi/lpi/2021/
http://skisoft.pl/lukabi/lpi/2021/
http://skisoft.pl/lukabi/lpi/2021/
https://pwsz.elblag.pl/2-konferencja-samorzad-terytorialny-w-polsce-stan-obecny-i-perspektywy.html
https://pwsz.elblag.pl/2-konferencja-samorzad-terytorialny-w-polsce-stan-obecny-i-perspektywy.html
https://unikonferencje.pl/konferencja/12412-iii-miedzynarodowa-konferencja-naukowa-tradycje-i-obyczaje-w-kulturach-i-religiach-umysl-i-wiara
https://unikonferencje.pl/konferencja/12412-iii-miedzynarodowa-konferencja-naukowa-tradycje-i-obyczaje-w-kulturach-i-religiach-umysl-i-wiara
https://www.konferencjawyzwania.pl/
https://www.konferencjawyzwania.pl/
https://muzeumslaskie.pl/pl/aktualnosci/etnologia-sieci-konferencja-naukowa/
https://unikonferencje.pl/konferencja/12440-wielokulturowosc-i-jej-znaczenie-w-perspektywie-muzealniczej-z-cyklu-dziedzictwo-kulturowe-wschodnich-ziem-dawnej-rzeczypospolitej
https://unikonferencje.pl/konferencja/12440-wielokulturowosc-i-jej-znaczenie-w-perspektywie-muzealniczej-z-cyklu-dziedzictwo-kulturowe-wschodnich-ziem-dawnej-rzeczypospolitej
https://kdiks.ujk.edu.pl/konferencja-gry-wideo/
https://unikonferencje.pl/konferencja/12441-cyprian-norwid-nowe-rozpoznania
https://www.muzeumwchorzowie.pl/pl/aktualnosc/230-a-jednak-kolej-iv-kolej-wobec-granicy-kolej-jako-miejsce-graniczne
https://www.muzeumwchorzowie.pl/pl/aktualnosc/230-a-jednak-kolej-iv-kolej-wobec-granicy-kolej-jako-miejsce-graniczne
http://biblioteka.pau.krakow.pl/artificem-commendat-opus
http://biblioteka.pau.krakow.pl/artificem-commendat-opus
https://unikonferencje.pl/konferencja/12369-ars-et-historia-o-polskich-kolekcjach-starozytnosci
https://unikonferencje.pl/konferencja/12369-ars-et-historia-o-polskich-kolekcjach-starozytnosci
https://unikonferencje.pl/konferencja/12438-turystyka-wobec-nowych-wyzwan-wspolczesne-kierunki-ksztalcenia-w-akademickiej-i-szkolnej-edukacj-i-turystycznej
https://unikonferencje.pl/konferencja/12438-turystyka-wobec-nowych-wyzwan-wspolczesne-kierunki-ksztalcenia-w-akademickiej-i-szkolnej-edukacj-i-turystycznej
https://unikonferencje.pl/konferencja/12438-turystyka-wobec-nowych-wyzwan-wspolczesne-kierunki-ksztalcenia-w-akademickiej-i-szkolnej-edukacj-i-turystycznej
https://idmiksuj.edu.pl/pl/
https://idmiksuj.edu.pl/pl/
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Wykaz międzynarodowych konferencji z zakresu „komunikacja i media” 

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

listing?topic=Communications%20and%20Media 

 

EVA – Ewaluacja 

Nauczycieli 

Akademickich 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zachęcamy Państwa do uzupełnienia (na bieżąco) 

w aplikacji EVA swoich osiągnięć za 2021 rok 

z działalności naukowej, organizacyjnej oraz 

dydaktycznej, przedstawianych później w corocz-

nym sprawozdaniu pracownika. 

 

 

 

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://conferencealerts.com/topic-listing?topic=Communications%20and%20Media
https://conferencealerts.com/topic-listing?topic=Communications%20and%20Media
https://eva.mimuw.edu.pl/?_s=1

