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             PAŹDZIERNIK 2021 

Grant 

w konkursie 

„Nowe Idee” 

Dr Karolina Brylska uzyskała dofinansowanie 

w kwocie 105.253 zł w konkursie programu Inicja-

tywa Doskonałości – Uczelnia Badawcza „Nowe 

Idee” na realizację projektu pt. „Retoryka eksper-

tów. Perswazyjność medialnych komunikatów medyków w okresie pandemii 

COVID-19 w Polsce”. Projekt będzie realizowane wraz z zespołem Labo-

ratorium Badań Medioznawczych UW. 

 

Otwarte  

konkursy NCN 

Narodowe Centrum Nauki ogłosiło nowe konkursy 

skierowane do naukowców, znajdujących się na 

różnych etapach kariery naukowej. Będą oni 

mogli złożyć wnioski o przyznanie grantów na 

badania w konkursach OPUS 22 (w tym w LAP), SONATA 17 i PRELUDIUM 

BIS 3. Wnioski należy składać za pośrednictwem systemu OSF 

(https://osf.opi.org.pl). Termin składania wniosków upływa 15 grudnia 

2021 r. Wewnętrzny termin składania wniosków w Sekcji Obsługi Badań 

Naukowych WDIB – 30 listopada 2021 r.; w Biurze Obsługi Badań UW – 

7 grudnia 2021 r. 

 

OPUS 22 + LAP 

 

Konkurs OPUS 22 otwiera możliwość ubiegania się 

o finansowanie projektów badawczych prowadzo-

nych we współpracy międzynarodowej dwustron-

nej lub wielostronnej (w tym w ramach współ-

pracy LAP – Lead Agency Procedure w programie 

Weave), a także przedsięwzięć realizowanych przy wykorzystaniu przez 

polskie zespoły badawcze wielkich międzynarodowych urządzeń badaw-

czych. Konkurs przeznaczony jest dla naukowców na wszystkich etapach 

kariery naukowej.  

 

SONATA 17 
SONATA 17 – program ma na celu wsparcie osób 

rozpoczynających karierę naukową w prowadze-

niu innowacyjnych badań z wykorzystaniem nowo-

czesnej aparatury lub oryginalnego rozwiązania 

metodologicznego. Adresatami konkursu są badacze ze stopniem doktora, 

uzyskanym od 2 do 7 lat przed rokiem wystąpienia z wnioskiem (tj. od 

1 stycznia 2014 r. do 31 grudnia 2019 r.). 

 

https://www.wdib.uw.edu.pl/pracownicy/biogramy-i-dyzury/89-pracownicy/niesamodzielni-pracownicy-wdiib-uw/397-dr-karolina-brylska
https://inicjatywadoskonalosci.uw.edu.pl/dzialania/ni/pob5/
https://inicjatywadoskonalosci.uw.edu.pl/dzialania/ni/pob5/
https://osf.opi.org.pl/
https://www.ncn.gov.pl/ogloszenia/konkursy/opus22
https://www.ncn.gov.pl/ogloszenia/konkursy/sonata17
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PRELUDIUM 

BIS 3 

Konkurs PRELUDIUM BIS 3 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 3 może 

obejmować środki na badania w wysokości co najwyżej 300 000 zł, koszty 

stypendium doktoranckiego oraz koszty pośrednie. W konkursie będą 

finansowane projekty trwające 36 lub 48 miesięcy. 

 

Rozwój 

czasopism 

naukowych 

Przedmiotem nowego programu Ministerstwa Edu-

kacji i Nauki „Rozwój czasopism naukowych” 

jest wsparcie polskich czasopism naukowych 

w realizacji strategii ich rozwoju obejmujących 

działania zmierzające do podniesienia poziomu 

praktyk wydawniczych i edytorskich, zwiększenia wpływu czasopism na 

rozwój nauki oraz utrzymania się czasopism w międzynarodowym obiegu 

naukowym. Termin składania wniosków upływa 5 listopada 2021 r. 

Wewnętrzny termin składania wniosków w Biurze Obsługi Badań UW – 

20 października 2021 r. 

 

Program START 

dla młodych 

naukowców 

Fundacja na rzecz Nauki Polskiej otwiera nabór 

wniosków do konkursu w programie START, w któ-

rym młodzi uczeni mogą zdobyć stypendium za 

wybitne osiągnięcia naukowe. Nabór będzie pro-

wadzony do 22 listopada 2021 r. (w Biurze Obsługi Badań UW – do 

15 listopada 2021 r.) 

Stypendium START jest prestiżowym wyróżnieniem dla najzdolniejszych 

młodych badaczy i badaczek, przyznawanym w dowód uznania dla ich 

dokonań naukowych. Mogą się o nie ubiegać naukowcy reprezentujący 

wszystkie dziedziny nauki, którzy w roku składania wniosku nie przekroczyli 

30 roku życia. W konkursie o stypendium oceniane są przede wszystkim 

jakość i oryginalność dotychczasowego dorobku naukowego kandydata 

i kandydatki oraz najważniejsze osiągnięcie badawcze. 

 

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. 

 

https://www.ncn.gov.pl/ogloszenia/konkursy/preludiumbis3
https://www.gov.pl/web/edukacja-i-nauka/rozwoj-czasopism-naukowych
http://bob.uw.edu.pl/program-rozwoj-czasopism-naukowych/
https://www.fnp.org.pl/nabor-wnioskow-do-konkursu-start-2022/
http://bob.uw.edu.pl/nabor-wnioskow-do-konkursu-start-2022/
https://nawa.gov.pl/nawa/aktualnosci/granty-interwencyjne-nawa-otwarty-nabor-wnioskow
https://nawa.gov.pl/nawa/aktualnosci/granty-interwencyjne-nawa-otwarty-nabor-wnioskow
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Wspólne 

projekty 

badawcze 

między Polską 

a Ukrainą 

NAWA zaprasza do składania wniosków na wspólne 

projekty badawcze pomiędzy Polską a Ukrainą. 

Wnioski dotyczące wspólnego projektu muszą być 

złożone jednocześnie przez partnerów z Ukrainy 

do Ministerstwa Edukacji i Nauki Ukrainy oraz 

przez polskich partnerów do NAWA. Nabór trwa 

do 28 października 2021 r. 

Informacja o naborze wniosków jest dostępna TUTAJ. 

 

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. 

 

INNOGLOBO 
Pierwszy konkurs NCBR w ramach Programu 

INNOGLOBO ma za zadanie umożliwić podmiotom 

z Polski nawiązanie współpracy badawczo-

rozwojowej (w zakresie różnorodnych obszarów 

tematycznych) z partnerami zagranicznymi z tych 

państw świata, z którymi Polska utrzymuje stosunki dyplomatyczne, a NCBR 

nie organizuje regularnie konkursów dwustronnych (tj. z wyjątkiem takich 

krajów jak: Chiny, Izrael, Luksemburg, Niemcy i Turcja). Termin składania 

wniosków: 30 listopada 2021 r. 

 

https://nawa.gov.pl/wspolpraca-i-wymiana-miedzynarodowa/wspolne-projekty-badawcze/nabory-2021/wspolne-projekty-badawcze-pomiedzy-polska-a-ukraina
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://www.gov.pl/web/ncbr/konkurs-w-ramach-programu-innoglobo
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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 

 

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. 

 

Publikacja 

pracownika 

Informacje prasowe. Czynniki determinujące skutecz-
ne relacje z mediami 
redakcja naukowa Norbert Życzyński, Dariusz 
Tworzydło, Sławomir Gawroński 
 
Rzeszów: Oficyna Wydawnicza Politechniki 
Rzeszowskiej, 2021 
ISBN 978-83-7934-505-2 
Stron 212 

 

 

Konferencje 

Wydziałowe 

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 

 

http://bob.uw.edu.pl/program-wsparcia-dzialalnosci-publikacyjnej-pracownikow-uczelni
http://bob.uw.edu.pl/program-wsparcia-dzialalnosci-publikacyjnej-pracownikow-uczelni
https://inicjatywadoskonalosci.uw.edu.pl/
https://inicjatywadoskonalosci.uw.edu.pl/konkursy/harmonogram/
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/830-prof-ucz-dr-hab-dariusz-tworzydlo
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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Konferencje 

zewnętrzne 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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” 

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” 

24–26 listopada 2021 r., online, „Oswajanie europejskiej przestrzeni 

kulturowej: Niemcy, Polska i Ukraina we współczesnym migracyjnym 

dyskursie literackim” 

25–26 listopada 2021 r., Warszawa, „Retoryka racji i emocji w czasach 

kryzysu”  

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

identyfikacja, szanse i zagrożenia we współczesnym świecie” 

6–7 grudnia 2021 r., Kraków, „Dziedzictwo historyczne w przestrzeni miasta 

historycznego. Azja w Europie - Europa w Azji” 

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” 

https://mediabizneskultura.ug.edu.pl/
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
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/12788-oswajanie-europejskiej-przestrzeni-kulturowej-niemcy-polska-i-ukraina-we-wspolczesnym-migracyjnym-dyskursie-literackim
https://unikonferencje.pl/konferencja/12788-oswajanie-europejskiej-przestrzeni-kulturowej-niemcy-polska-i-ukraina-we-wspolczesnym-migracyjnym-dyskursie-literackim
https://unikonferencje.pl/konferencja/12788-oswajanie-europejskiej-przestrzeni-kulturowej-niemcy-polska-i-ukraina-we-wspolczesnym-migracyjnym-dyskursie-literackim
https://retoryka.edu.pl/
https://retoryka.edu.pl/
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://unikonferencje.pl/konferencja/12782-dziedzictwo-historyczne-w-przestrzeni-miasta-historycznego-azja-w-europie-europa-w-azji
https://unikonferencje.pl/konferencja/12782-dziedzictwo-historyczne-w-przestrzeni-miasta-historycznego-azja-w-europie-europa-w-azji
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


 
6 

Konferencje 

zewnętrzne 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

research V: Counter-mediatization, digital disconnection and other 

reverse trends in media use” 

14 stycznia 2022 r., Warszawa, „Kultura w wymiarze lokalnym. Perspektywa 

historyczna” 

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.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://www.facebook.com/events/157368313203808/?active_tab=discussion
https://www.facebook.com/events/157368313203808/?active_tab=discussion
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

