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               WRZESIEŃ 2021 

Postępowanie 

awansowe 
W dniu 26 lipca 2021 r. Rada Dyscypliny Akademii 

Sztuk Pięknych w Warszawie podjęła uchwałę 

w sprawie nadania stopnia doktora habilitowa-

nego w dziedzinie sztuki, w dyscyplinie sztuki 

plastyczne i konserwacja dzieł sztuki dr. Wojcie-

chowi Sternakowi. 

 

Artykuł  

za 140 pkt 

W czasopiśmie „Corporate Social Responsibility 

and Environmental Management” (ISSN 1535-

3958) ukazał się artykuł pt. Changes in the 

demand for CSR activities and stakeholder enga-

gement based on research conducted among 

public relations specialists in Poland, with consideration of the SARS-COV-2 

pandemic współautorstwa m.in. prof. ucz. dr. hab. Dariusza Tworzydły 

i dr hab. Agaty Opolskiej-Bielańskiej. Czasopismo znajduje się na liście 

ministerialnej i ma 140 punktów.  

Link do artykułu: https://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1002/csr.2189 
 

Artykuł  

za 100 pkt 

W czasopiśmie „European Research Studies Jour-

nal” (ISSN 1108-2976) ukazał się artykuł naukowy 

pt. Changes in the Journalist’s Profession Caused 

by the COVID-19 Pandemic in the Context of 

Relations with Representatives of the Public 

Relations Industry współautorstwa prof. ucz. 

dr hab. Dariusza Tworzydły. DOI: https://doi.org/10.35808/ersj/2200 

Czasopismo znajduje się na liście ministerialnej (100 pkt). 
 

Czasopisma 

WDIB w bazie 

ERIH PLUS 

Wydawane przez WDIB czasopisma „Studia Me-

dioznawcze” oraz „Z Badań nad Książką i Księ-

gozbiorami Historycznymi” przeszły pozytywnie 

ewaluację i zostały dodane do bazy czasopism 

ERIH PLUS (European Refrence Index for the Humanities and the Social 

Sciences). Baza ERIH PLUS jest ogólnodostępnym internetowym indeksem 

europejskich czasopism humanistycznych i społecznych, stworzonym w 2008 

roku z inicjatywy Stałego Komitetu ds. Humanistyki (Standing Committee for 

the Humanities — SCH) I Europejskiej Fundacji Naukowej (European Science 

Foundation — ESF). Od 2014 roku ERIH PLUS prowadzony jest przez Norweskie 

Centrum Danych Badawczych (Norwegian Centre for Research Data — NSD). 

Baza uwzględnia ponad 7000 pozycji i stale się rozwija. 

https://www.wdib.uw.edu.pl/pracownicy/biogramy-i-dyzury/89-pracownicy/niesamodzielni-pracownicy-wdiib-uw/424-dr-wojciech-sternak
https://www.wdib.uw.edu.pl/pracownicy/biogramy-i-dyzury/89-pracownicy/niesamodzielni-pracownicy-wdiib-uw/424-dr-wojciech-sternak
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://www.wdib.uw.edu.pl/pracownicy/biogramy-i-dyzury/88-pracownicy/samodzielni-pracownicy-naukowi-wdiib-uw/458-dr-hab-agata-opolska-bielanska
https://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1002/csr.2189
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/2200
https://dbh.nsd.uib.no/publiseringskanaler/erihplus/periodical/info?id=501860
https://dbh.nsd.uib.no/publiseringskanaler/erihplus/periodical/info?id=501860
https://dbh.nsd.uib.no/publiseringskanaler/erihplus/periodical/info?id=496864
https://dbh.nsd.uib.no/publiseringskanaler/erihplus/periodical/info?id=496864
https://dbh.nsd.uib.no/publiseringskanaler/erihplus/
https://dbh.nsd.uib.no/publiseringskanaler/erihplus/


 
2 

Nowy wykaz 

wydawnictw 

W dniu 22 lipca 2021 r. Minister Edukacji i Nauki 

podpisał komunikat w sprawie wykazu wydaw-

nictw publikujących recenzowane monografie 

naukowe. Nowy, rozszerzony wykaz obejmuje 815 

wydawnictw: 779 wydawnictw na poziomie I (80 

pkt) i 36 wydawnictw na poziomie II (200 pkt). 

 

Ewaluacja – 

opis wpływu 

działalności 

naukowej na 

funkcjonowanie 

społeczeństwa 

i gospodarki 

Komisja Ewaluacji Nauki przyjęła dokument pn. 

„Podręcznik dla ekspertów oraz dla ewaluowa-

nych podmiotów w zakresie opisu wpływu dzia-

łalności naukowej na funkcjonowanie społe-

czeństwa i gospodarki”. Celem autorów prezentowanego Podręcznika jest 

przedstawienie założeń, definicji oraz zasad oceny wpływu działalności 

naukowej na funkcjonowanie społeczeństwa i gospodarki, która zostanie 

przeprowadzona przez Komisję Ewaluacji Nauki w ramach instytucjonalnej 

ewaluacji jakości działalności naukowej w 2022 r. 

 

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 

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. 

 

https://www.gov.pl/web/edukacja-i-nauka/komunikat-ministra-edukacji-i-nauki-w-sprawie-wykazu-wydawnictw-publikujacych-recenzowane-monografie-naukowe
https://www.gov.pl/web/edukacja-i-nauka/publikacja-podrecznika-dotyczacego-opisu-wplywu-dzialalnosci-naukowej-na-funkcjonowanie-spoleczenstwa-i-gospodarki
https://osf.opi.org.pl/
https://ncn.gov.pl/ogloszenia/konkursy/maestro13
https://ncn.gov.pl/ogloszenia/konkursy/sonata-bis11
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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. 

 

POLONEZ BIS 
Program POLONEZ BIS jest współfinansowany 

przez Komisję Europejską i Narodowe Centrum 

Nauki w ramach prestiżowego grantu Marie Skło-

dowska-Curie COFUND. Wnioski w programie 

POLONEZ BIS mogą składać naukowcy, którzy 

mają doktorat lub przynajmniej czteroletnie pełnoetatowe doświadczenie 

badawcze i w ciągu trzech lat przed dniem ogłoszenia konkursu przynajmniej 

dwa lata mieszkali, i pracowali poza Polską. Wybór tematu i dyscypliny 

naukowej należy do kandydatów, którzy złożą zgłoszenia wspólnie z insty-

tucjami przyjmującymi w Polsce – swoimi przyszłymi pracodawcami.  

Pierwszy nabór wniosków rozpocznie się 15 września i potrwa do 15 grudnia 

2021 r.  

 

Nauka dla 

Społeczeństwa 

Celem nowego programu Ministra Edukacji i Nauki 

„Nauka dla Społeczeństwa” jest wsparcie pod-

miotów systemu szkolnictwa wyższego i nauki oraz 

innych instytucji działających na rzecz upowszech-

niania nauki. Program obejmuje wsparcie finan-

sowe projektów w trzech filarach: „Doskonałość 

naukowa”, „Nauka dla innowacyjności”, „Humanistyka – Społeczeństwo – 

Tożsamość”. Nabór wniosków do programu będzie prowadzony w trybie 

ciągłym. Wnioski będzie można składać na stronie osf.opi.org.pl 

Wewnętrzny termin na składanie wniosków w Biurze Obsługi Badań UW 

upływa 10 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. 

 

Stypendium im. 

Aleksandra von 

Humboldta 

Do 30 września 2021 r. trwa nabór zgłoszeń 

w ramach konkursu na Stypendium im. Aleksan-

dra von Humboldta. Stypendia przyznawane są na 

okres od 3 do 6 miesięcy. Można je wykorzystywać 

w kilkumiesięcznych turach w ciągu kolejnych trzech lat, na pobyt w jednym, 

a w uzasadnionych przypadkach, w większej liczbie ośrodków naukowych 

w Polsce. Wysokość stypendium wynosi obecnie równowartość 4 000 € mie-

sięcznie. Konkurs organizowany jest przez Fundację na rzecz Nauki Polskiej. 

https://ncn.gov.pl/ogloszenia/konkursy/miniatura5
https://www.ncn.gov.pl/aktualnosci/2021-07-06-zapowiedz-polonez-bis
https://www.gov.pl/web/edukacja-i-nauka/nauka-dla-spoleczenstwa--nowy-program-ministra-edukacji-i-nauki
http://bob.uw.edu.pl/nauka-dla-spoleczenstwa-nowy-program-ministra-edukacji-i-nauki/
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://www.fnp.org.pl/stypendium-im-a-von-humboldta-rusza-ostatni-nabor-wnioskow/
https://www.fnp.org.pl/stypendium-im-a-von-humboldta-rusza-ostatni-nabor-wnioskow/
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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. 

 

Konkursy na 

projekty 

badawcze 

poświęcone 

relacjom 

polsko-

niemieckim 

Polsko-Niemiecka Fundacja na Rzecz Nauki 

ogłosiła dwa specjalne (dodatkowe) konkursy 

w dziedzinie nauk humanistycznych i społecznych. 

Konkursem „Niemiecka okupacja Polski 1939-

1945: polityka – terror – życie codzienne – opór” 

Fundacja chce wnieść wkład w badania nad losami Polski i Polaków podczas 

II wojny światowej. Polsko-niemiecki zespół autorów ma przygotować 

całościowe historyczne opracowanie na temat niemieckiej okupacji.  

Konkurs „Kultura pamięci: media – koniunktury. Polska i Niemcy po 1989 

roku” ma pozwolić na analizę kultur pamięci. Naukowcy zidentyfikują 

między innymi mocne i słabe strony w postrzeganiu kraju sąsiedniego.  

Bliższe informacje na temat dwóch nowych konkursów specjalnych są 

dostępne na stronie PNFN. 

Termin składania wniosków upływa 15 listopada 2021 r. PNFN podejmie 

decyzje w sprawie finansowania najlepszych projektów w kwietniu 2022 r. 

 

Popularyzator 

Nauki 

Do 10 września 2021 r. można przesyłać zgłosze-

nia w ramach 17. edycji konkursu „Popularyzator 

Nauki”. Celem konkursu, organizowanego corocz-

nie przez portal Nauka w Polsce Fundacji Polskiej 

Agencji Prasowej przy wsparciu Ministerstwa 

Edukacji i Nauki - jest uhonorowanie osób, 

zespołów i instytucji, które popularyzują naukę wśród Polaków. Nagrodę 

uzyskują ci, którzy pomagają innym lepiej zrozumieć świat i potrafią 

zainteresować osiągnięciami naukowymi osoby niezwiązane z nauką. 

 

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.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.gov.pl/web/edukacja-i-nauka/konkursy-polsko-niemieckiej-fundacji-na-rzecz-nauki-pnfn-na-projekty-badawcze-poswiecone-relacjom-polsko-niemieckim
https://naukawpolsce.pap.pl/aktualnosci/news,88426,rusza-konkurs-popularyzator-nauki-2021.html
https://naukawpolsce.pap.pl/aktualnosci/news,88426,rusza-konkurs-popularyzator-nauki-2021.html
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. 

 

Nowa strona 

o programach 

MEiN 

Ministerstwo Edukacji i Nauki uruchomiło nową 

stronę programy.nauka.gov.pl poświęconą progra-

mom Ministra Edukacji i Nauki. Serwis jest podzie-

lony na sekcje tematyczne: programy ministra, 

przedsięwzięcia i inicjatywy, konkursy, oraz wy-

niki. Strona ma również wydzielone zakładki dla poszczególnych grup 

odbiorców: student, młody naukowiec, naukowiec, uczelnia/ organizacja/ 

inne podmioty, dzięki czemu każdy zainteresowany będzie mógł znaleźć dla 

siebie konkretne informacje. 

Research in 

Poland – nowa 

platforma 

promująca 

badania 

w Polsce 

Narodowa Agencja Wymiany Akademickiej urucho-

miła nową platformę pt.: „Research in Poland”. 

W jednym miejscu można znaleźć informacje na 

temat systemu szkolnictwa wyższego w Polsce, 

szybko znaleźć grant, ofertę pracy i event nauko-

wy. Strona researchinpoland.org, prowadzona w języku angielskim dedy-

kowana jest zagranicznym naukowcom i doktorantom – tak by zagraniczni 

naukowcy w łatwy sposób dotarli do informacji na temat możliwości 

prowadzenia badań naukowych w Polsce. 

 

Przewodnik po 

programie 

Horyzont 

Europa 

Komisja Europejska opublikowała Horizon Europe 

Programme Guide. Przewodnik jest niezbędny dla 

każdego, kto chce lepiej zrozumieć program Hory-

zont Europa. Można w nim znaleźć najważniejsze 

informacje dotyczące struktury, budżetu i priory-

tetów politycznych tego programu. Dokument 

zawiera również wskazówki dotyczące przygotowania wniosku projektowego, 

a także wyjaśnia wiele interesujących kwestii związanych z uczestnictwem 

w programie. Horyzont Europa to największy unijny program ramowy 

wspierający badania naukowe i innowacje. Jego budżet na lata 2021–2027 to 

ponad 95 mld euro. 

 

https://inicjatywadoskonalosci.uw.edu.pl/
https://inicjatywadoskonalosci.uw.edu.pl/konkursy/harmonogram/
https://www.ncn.gov.pl/aktualnosci/2021-06-22-opus-22-zapowiedz
https://programy.nauka.gov.pl/
https://researchinpoland.org/
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/docs/2021-2027/horizon/guidance/programme-guide_horizon_en.pdf
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/docs/2021-2027/horizon/guidance/programme-guide_horizon_en.pdf
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Dzień 

Informacyjny 

na temat 

konkursów ERC 

Krajowy Punkt Kontaktowy PB UE działający 

w strukturach NCBR zaprasza na dzień informa-

cyjny dotyczący nadchodzących konkursów Euro-

pejskiej Rady ds. Badań Naukowych (ERC). 

Podczas spotkania zostaną omówione typy gran-

tów ERC, do kogo są one adresowane oraz jakie 

badania można z nich sfinansować.  

Termin spotkania: 16 września 2021 r., godz. 10:00–13:15. 

 

Publikacja 

pracownika 

Jacek Mikucki 

Media w smart city: Berlin i Warszawa 

 

Warszawa: Oficyna Wydawnicza ASPRA-JR, 2021 

ISBN 9788382091410 

Stron 308 

 

 

 

Konferencje 

Wydziałowe 

16–17 września 2021 r. w Rzeszowie odbędzie się 

Kongres Profesjonalistów Public Relations 2021 

pt. „Digital PR, hejt oraz zarządzanie kryzysem 

w sieci”. Wydział Dziennikarstwa, Informacji i Bi-

bliologii jest partnerem Kongresu. Kongres Profesjonalistów PR jest najwięk-

szym w Polsce spotkaniem ludzi z branży public relations. Dwudniowe 

wydarzenie to szereg prelekcji, warsztaty praktyczne i okazja do rozmów 

o branży. 

 

 
7 października 2021 roku odbędzie się Ogólno-

polska Konferencja Naukowa pt. „Tygodnik stu-

dencki itd – pismo młodej inteligencji w PRL” 

organizowana 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. 

 

 
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 

 

https://www.kpk.gov.pl/wydarzenia/finansowanie-przelomowych-badan-w-programie-horyzont-europa?utm_medium=email&utm_source=cyfryzacji&utm_content=Wynalezione+dla+Ciebie%21+A+moe+przez+Ciebie%3F&utm_campaign=Newsletter+NCBR
https://www.kpk.gov.pl/wydarzenia/finansowanie-przelomowych-badan-w-programie-horyzont-europa?utm_medium=email&utm_source=cyfryzacji&utm_content=Wynalezione+dla+Ciebie%21+A+moe+przez+Ciebie%3F&utm_campaign=Newsletter+NCBR
https://www.wdib.uw.edu.pl/pracownicy/biogramy-i-dyzury/89-pracownicy/niesamodzielni-pracownicy-wdiib-uw/2762-dr-jacek-mikucki
https://kongresprofesjonalistow.pl/
https://www.wdib.uw.edu.pl/studenci/3230-ogolnopolska-konferencja-naukowa-tygodnik-studencki-itd-pismo-mlodej-inteligencji-w-prl-organizowana-z-okazji-60-lecia-powstania-itd
https://www.wdib.uw.edu.pl/studenci/3230-ogolnopolska-konferencja-naukowa-tygodnik-studencki-itd-pismo-mlodej-inteligencji-w-prl-organizowana-z-okazji-60-lecia-powstania-itd
http://okmm.konferencjemedioznawcze.pl/
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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” 

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” 

25 października 2021 r., Podkowa Leśna, „Swój” czy „Obcy”? (Żydzi – 

Chrześcijanie – Muzułmanie) 

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

perspektywie muzealniczej” z cyklu: „Dziedzictwo kulturowe wschodnich 

ziem dawnej Rzeczypospolitej” 

28–29 października 2021 r., Kraków, „Metal Studies V. Metody – teorie – 

rewizje badań kultury metalowej” 

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

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

8–9 listopada 2021 r., Kraków, „Niematerialne dziedzictwo kulturowe 

w teorii i praktyce” 

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
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://www.wsth.pl/wp-content/uploads/2021/08/konferencja-25-X-2021-Swoj-czy-Obcy.pdf
https://www.wsth.pl/wp-content/uploads/2021/08/konferencja-25-X-2021-Swoj-czy-Obcy.pdf
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://konferencjametalstudies.wordpress.com/
https://konferencjametalstudies.wordpress.com/
https://kdiks.ujk.edu.pl/konferencja-gry-wideo/
https://unikonferencje.pl/konferencja/12441-cyprian-norwid-nowe-rozpoznania
https://muzeumkrakowa.pl/oddzialy/dom-pod-krzyzem
https://muzeumkrakowa.pl/oddzialy/dom-pod-krzyzem
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16 listopada 2021 r., Chorzów „A jednak kolej IV – Kolej wobec granicy. Kolej 

jako miejsce graniczne” 

16 listopada 2021 r., Stalowa Wola, „Samotność – przeznaczenie wybór?” 

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

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

18–19 listopada 2021 r., Warszawa, „CFP: Images Between Series and Stream 

– Rethinking Seriality and Streaming” 

18–20 listopada 2021 r., Częstochowa, „Świat kulinarny w języku, kulturze 

i literaturze – I” 

26 listopada 2021 r. Warszawa, „Etnograficzne dziedzictwo kulturowe: 

identyfikacja, szanse i zagrożenia we współczesnym świecie” 

6–10 grudnia 2021 r., Warszawa, „Prawo do miasta. Instytucje, systemy, 

procesy” 

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” 

9–11 grudnia 2021 r., Rzeszów, „Darkness in Paradise: American Declarations, 

Disillusions, and Disasters” 

10 grudnia 2021 r., online, “Towards development of mediatization 

research V: Counter-mediatization, digital disconnection and other 

reverse trends in media use” 

15 lutego 2022 r., Stalowa Wola, „Autorytet - rzeczywistość przez całe życie” 

29 marca 2022 r., Stalowa Wola, „Kultura – nowe oblicza świata” 

5 kwietnia 2022 r., Stalowa Wola, „Wolność jednostki i wolność narodu” 

10 maja 2022 r., Stalowa Wola, „Sport – zemstą na nudę” 

24 maja 2022 r., Stalowa Wola, „Rodzina – drugi cud świata” 

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

cyjna” 

 

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.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
https://unikonferencje.pl/konferencja/12518-samotnosc-przeznaczenie-wybor
http://biblioteka.pau.krakow.pl/artificem-commendat-opus
http://biblioteka.pau.krakow.pl/artificem-commendat-opus
https://www.facebook.com/technohumanistyka
https://www.facebook.com/technohumanistyka
https://unikonferencje.pl/konferencja/12529-swiat-kulinarny-w-jezyku-kulturze-i-literaturze-i
https://unikonferencje.pl/konferencja/12529-swiat-kulinarny-w-jezyku-kulturze-i-literaturze-i
https://unikonferencje.pl/konferencja/12700-etnograficzne-dziedzictwo-kulturowe-identyfikacja-szanse-i-zagrozenia-we-wspolczesnym-swiecie
https://unikonferencje.pl/konferencja/12700-etnograficzne-dziedzictwo-kulturowe-identyfikacja-szanse-i-zagrozenia-we-wspolczesnym-swiecie
https://pdm2021.uwb.edu.pl/wordpress/
https://pdm2021.uwb.edu.pl/wordpress/
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://unikonferencje.pl/konferencja/12536-darkness-in-paradise-american-declarations-disillusions-and-disasters
https://unikonferencje.pl/konferencja/12536-darkness-in-paradise-american-declarations-disillusions-and-disasters
https://www.umcs.pl/pl/aktualnosci,19530,towards-development-of-mediatization-research-v,103766.chtm#page-1
https://www.umcs.pl/pl/aktualnosci,19530,towards-development-of-mediatization-research-v,103766.chtm#page-1
https://www.umcs.pl/pl/aktualnosci,19530,towards-development-of-mediatization-research-v,103766.chtm#page-1
https://unikonferencje.pl/konferencja/12520-autorytet-rzeczywistosc-przez-cale-zycie
https://unikonferencje.pl/konferencja/12522-kultura-nowe-oblicza-swiata
https://unikonferencje.pl/konferencja/12523-wolnosc-jednostki-i-wolnosc-narodu
https://unikonferencje.pl/konferencja/12524-sport-zemsta-na-nude
https://unikonferencje.pl/konferencja/12525-rodzina-drugi-cud-swiata
https://idmiksuj.edu.pl/pl/
https://idmiksuj.edu.pl/pl/
https://conferencealerts.com/topic-listing?topic=Communications%20and%20Media
https://conferencealerts.com/topic-listing?topic=Communications%20and%20Media

