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               GRUDZIEŃ 2021 

Postępowania 

awansowe 

W dniu 17 listopada 2021 r. Rada Naukowa 

Dyscypliny Nauki o Komunikacji Społecznej i Me-

diach UW podjęła następujące uchwały: 

 w sprawie nadania stopnia doktora habilito-

wanego nauk społecznych w dyscyplinie nauki 

o komunikacji społecznej i mediach dr. Grzego-

rzowi Gmiterkowi;  

 w sprawie nadania stopnia doktora nauk społecznych w dyscyplinie 

nauki o komunikacji społecznej i mediach mgr Annie Woźniak-Kot.  

 

Monografia  

za 300 pkt 

Agnieszka Helman-Wazny, Charles Ramble 

The Mustang Archives. Analysis of Handwritten 

Documents via the Study of Papermaking Traditions 

in Nepal 

Turnhout: Brepols Publishers, 2021 

Seria: Silk Road Studies 

ISBN: 978-2-503-58534-5 

Stron: 360 

 

Artykuł  

za 140 pkt 

W czasopiśmie „Telematics and Informatics” (ISSN 

0736-5853) ukazał się artykuł naukowy współ-

autorstwa dr. Mariusza Luterka pt. Benchmar-

king open data efforts through indices and 

rankings: Assessing development and contexts 

of use. Czasopismo znajduje się na liście 

ministerialnej z przypisaną punktacją 140 punktów.  

DOI: https://doi.org/10.1016/j.tele.2021.101745 

 

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 Biurze Obsługi Badań UW 

upływa 3 grudnia 2021 r. 

https://www.wdib.uw.edu.pl/pracownicy/biogramy-i-dyzury/89-pracownicy/niesamodzielni-pracownicy-wdiib-uw/404-dr-grzegorz-gmiterek
https://www.wdib.uw.edu.pl/pracownicy/biogramy-i-dyzury/89-pracownicy/niesamodzielni-pracownicy-wdiib-uw/404-dr-grzegorz-gmiterek
https://www.wdib.uw.edu.pl/pracownicy/biogramy-i-dyzury/88-pracownicy/samodzielni-pracownicy-naukowi-wdiib-uw/405-dr-hab-agnieszka-helman-wazny
https://www.wdib.uw.edu.pl/pracownicy/biogramy-i-dyzury/89-pracownicy/niesamodzielni-pracownicy-wdiib-uw/415-dr-mariusz-luterek
https://doi.org/10.1016/j.tele.2021.101745
https://osf.opi.org.pl/
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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.). 

 

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.  

 

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 finan-

sowane projekty trwające 36 lub 48 miesięcy. 

 

Stypendia dla 

wybitnych 

młodych 

naukowców 

Od 1 grudnia do 31 grudnia 2021 r. można 

składać wnioski o przyznanie stypendium dla wy-

bitnych młodych naukowców wykazujących się 

znaczącymi osiągnięciami w działalności nauko-

wej. Stypendium może otrzymać osoba, która 

w dniu przyznania stypendium posiada status 

młodego naukowca. Młodym naukowcem jest osoba prowadząca działalność 

naukową, która jest doktorantem lub nauczycielem akademickim – i nie 

posiada stopnia doktora albo posiada stopień doktora, od uzyskania którego 

nie upłynęło 7 lat. 

Termin wewnętrzny składania wniosków w BOB to 20 grudnia 2021 r. 

 

Współpraca 

bilateralna – 

oferta 

wyjazdowa 

NAWA zaprasza nauczycieli akademickich z pol-

skich uczelni do składania wniosków do Progra-

mu wymiany osobowej naukowców – OFERTA 

WYJAZDOWA. Celem Programu jest zwiększenie 

internacjonalizacji polskiego szkolnictwa wyższe-

go, nawiązywanie współpracy akademickiej i jej realizacja poprzez wymianę 

osobową studentów i pracowników naukowych w oparciu o umowy między-

narodowe pomiędzy Polską a wskazanymi w regulaminie Programu krajami 

https://www.ncn.gov.pl/ogloszenia/konkursy/sonata17
https://www.ncn.gov.pl/ogloszenia/konkursy/opus22
https://www.ncn.gov.pl/ogloszenia/konkursy/preludiumbis3
https://www.gov.pl/web/edukacja-i-nauka/informacja-na-temat-skladania-wnioskow-o-stypendia-ministra-wlasciwego-do-spraw-szkolnictwa-wyzszego-i-nauki-dla-wybitnych-mlodych-naukowcow-w-grudniu-2021-r
https://www.gov.pl/web/edukacja-i-nauka/informacja-na-temat-skladania-wnioskow-o-stypendia-ministra-wlasciwego-do-spraw-szkolnictwa-wyzszego-i-nauki-dla-wybitnych-mlodych-naukowcow-w-grudniu-2021-r
http://bob.uw.edu.pl/ministerstwo-edukacji-i-nauki-oglosilo-informacje-na-temat-skladania-wnioskow-o-stypendia-ministra-wlasciwego-do-spraw-szkolnictwa-wyzszego-i-nauki-dla-wybitnych-mlodych-naukowcow-w-grudniu-2021-r/
https://nawa.gov.pl/programy-nawa/programy-nawa-alias/programy/program-wymiany-osobowej-studentow-i-naukowcow-w-ramach-wspolpracy-bilateralnej-oferta-wyjazdowa-na-rok-akademicki-2022-23
https://nawa.gov.pl/programy-nawa/programy-nawa-alias/programy/program-wymiany-osobowej-studentow-i-naukowcow-w-ramach-wspolpracy-bilateralnej-oferta-wyjazdowa-na-rok-akademicki-2022-23
https://nawa.gov.pl/programy-nawa/programy-nawa-alias/programy/program-wymiany-osobowej-studentow-i-naukowcow-w-ramach-wspolpracy-bilateralnej-oferta-wyjazdowa-na-rok-akademicki-2022-23
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partnerskimi oraz współpracę bilateralną na poziomie krajowym lub resor-

towym. Nabór prowadzony jest wyłącznie za pośrednictwem systemu telein-

formatycznego na stronie https://programs.nawa.gov.pl/login,  do dnia 

20 grudnia 2021 r. do godziny 15:00 – – chyba że w przypadku wnioskowania 

do danego kraju w Regulaminie wskazano inną datę. 

 

NCBR 

INFOSTRATEG 

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju zaprasza do 

składania wniosków w programie INFOSTRATEG, 

który został przygotowany, by wspierać rozwój 

polskiego potencjału sztucznej inteligencji (SI) 

poprzez opracowanie rozwiązań wykorzystujących 

sztuczną inteligencję i blockchain, mających bezpośrednie zastosowanie 

w praktyce. W konkursie można złożyć wniosek wpisujący się w temat: Wyko-

rzystanie sztucznej inteligencji SI do identyfikowania opinii konsumentów na 

temat bezpieczeństwa produktów i ich jakości, z uwzględnieniem podwójnej 

jakości „dual quality”. 

Wnioski o dofinansowanie można składać wyłącznie w wersji elektronicznej 

w systemie LSI do dnia 27 stycznia 2022 r. (do godziny 16:00). 

 

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. 

 

Publikacje 

pracowników 

Dariusz Jaruga 

Komunikacja sieciowa. Źródła informacji Big Data 

 

Warszawa: Wydawnictwo Naukowe i Edukacyjne 

Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich, 2021 

Seria: „Nauka – Dydaktyka – Praktyka” 

ISBN 978-83-65741-75-2 

Stron 275 

 
 

https://programs.nawa.gov.pl/login
https://www.gov.pl/web/ncbr/infostrateg-na-projekty-zamawiane-iii-konkurs
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/89-pracownicy/niesamodzielni-pracownicy-wdiib-uw/459-mgr-inz-dariusz-jaruga
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Publikacje 

pracowników 

Małgorzata Pietrzak 
Tekst artystyczny w realizacji głosowej. Literatura – 
edukacja –praktyka  
 
Warszawa: BEL Studio, 2021 
ISBN 978-83-7798-295-2 
Stron 90 
 
 
 
 

 
Medialno-społeczny obraz COVID-19: solidarność czy 

polaryzacja – podsumowanie, diagnoza, rekomendacja 

redakcja Anna Jupowicz-Ginalska i Monika Kaczmarek-

Śliwińska 

 

Warszawa: Wydawnictwo Naukowe i Edukacyjne 

Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich, 2021 

Seria: „Komunikacja Społeczna i Media – Teoria, 

Metodologia, Praktyka” 

                             ISBN 978-83-65741-78-3 

                             Stron 190 

 

PBN 2.0 
Przypominamy o obowiązku wprowadzenia do 

systemu PBN 2.0 nowych publikacji. Publikacje 

można dodawać ręcznie lub za pomocą BibTeX, 

numeru DOI, ORCID). Jeżeli podczas wprowadze-

nia danych wyświetla się kilka wersji tego samego 

czasopisma czy wydawnictwa - należy wybrać czasopismo / wydawnictwo 

oznaczone logo Ministerstwa (logo znajduje się po prawej stronie). 

 

EVA 

Sprawozdanie  

za rok 2021 

Uprzejmie informujemy, że do 5 stycznia 2022 

roku należy przygotować Sprawozdanie z dzia-

łal¬ności naukowej, dydaktycznej i organiza-

cyjnej w 2021 r. Sprawozdanie należy wypełnić 

za pomocą aplikacji EVA. 

 

 

Konferencje 

zewnętrzne 

 

 

 

 

 

10 grudnia 2021 r., Lublin, online, “Towards 

development of mediatization research V: 

Counter-mediatization, digital disconnection and 

other reverse trends in media use” 

18 grudnia 2021 r., Kraków, „Rzeczywistość (nie)zmienna. O życiu, nauce, 

sztuce, kulturze i społeczeństwie w perspektywie (braku) zachodzących 

zmian” 

10 stycznia 2022 r., Rzeszów, „Muzyka w kontekście pedagogicznym, spo-

łecznym i kulturowym” 

13 stycznia 2022 r., Kraków, online, „Kryzys czy szansa na zmianę? Wpływ 

pandemii COVID-19 na edukację i społeczeństwo” 

https://www.wdib.uw.edu.pl/pracownicy/biogramy-i-dyzury/88-pracownicy/samodzielni-pracownicy-naukowi-wdiib-uw/389-dr-hab-malgorzata-pietrzak
https://www.wdib.uw.edu.pl/pracownicy/biogramy-i-dyzury/88-pracownicy/samodzielni-pracownicy-naukowi-wdiib-uw/408-prof-ucz-dr-hab-anna-jupowicz-ginalska
https://www.wdib.uw.edu.pl/pracownicy/biogramy-i-dyzury/88-pracownicy/samodzielni-pracownicy-naukowi-wdiib-uw/1307-dr-hab-monika-kaczmarek-sliwinska
https://www.wdib.uw.edu.pl/pracownicy/biogramy-i-dyzury/88-pracownicy/samodzielni-pracownicy-naukowi-wdiib-uw/1307-dr-hab-monika-kaczmarek-sliwinska
https://pbn.nauka.gov.pl/core/#/home
https://eva.uw.edu.pl/?_s=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.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/1907506902790174/
https://www.facebook.com/events/1907506902790174/
https://www.facebook.com/events/1907506902790174/
https://unikonferencje.pl/konferencja/12976-muzyka-w-kontekscie-pedagogicznym-spolecznym-i-kulturowym-t-3
https://unikonferencje.pl/konferencja/12976-muzyka-w-kontekscie-pedagogicznym-spolecznym-i-kulturowym-t-3
https://zdalnaedukacja.up.krakow.pl/
https://zdalnaedukacja.up.krakow.pl/
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Konferencje 

zewnętrzne 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

historyczna” 

22 stycznia 2022 r., Kraków, „Ludzie nauki prezentacja tematyki badawczej 

lub przeglądowej” 

22 stycznia 2022 r., Łódź, online, „Wiedza Kluczem do Sukcesu” VI edycja 

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

16–17 lutego 2022 r., Toruń, online, „VII Zimowa Szkoła Metodologiczna” 

5–6 marca 2022 r., Toruń, online, IV Konferencja Naukowa z okazji Dnia 

Architektury Informacji WIAD22 

5–6 marca 2022 r., Warszawa, „Praca jako pole walki. Perspektywy dla 

strajku” 

23–25 marca 2022 r., Kraków, „Język na pograniczach komunikacji”  

24–25 marca 2022 r., Kraków, „Języki antropocenu” 

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

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

7–8 kwietnia 2022 r., Zamość, „Homo viator. Podróże po „wiedzę bezcenną” 

w perspektywie historycznej i w ujęciu współczesnym” 

21–22 kwietnia 2022 r., Gniezno, „Akademia Metodologiczna” 

28–29 kwietnia 2022 r., Kraków, „Edukacja medialna 3.0. Aspekty technokul-

turowe, pedagogiczne i psychologiczne. Strategie – praktyki – instytucje” 

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.facebook.com/events/157368313203808/?active_tab=discussion
https://www.facebook.com/events/157368313203808/?active_tab=discussion
https://unikonferencje.pl/konferencja/12980-ludzie-nauki-prezentacja-tematyki-badawczej-lub-przegladowej-cz-21-i-cz-22
https://unikonferencje.pl/konferencja/12980-ludzie-nauki-prezentacja-tematyki-badawczej-lub-przegladowej-cz-21-i-cz-22
http://promovendi.pl/
https://unikonferencje.pl/konferencja/12520-autorytet-rzeczywistosc-przez-cale-zycie
https://metodologicznaszkola.umk.pl/pages/main_page/
https://wiad.edu.pl/2022/pl/
https://wiad.edu.pl/2022/pl/
https://konferencjastrajk.wixsite.com/konferencjastrajk
https://konferencjastrajk.wixsite.com/konferencjastrajk
https://tertium.edu.pl/konferencje-tertium/jezyk-trzeciego-tysiaclecia-xii/
https://ifp.up.krakow.pl/2021/11/08/jezyki-antropocenu-konferencja-naukowa/
https://unikonferencje.pl/konferencja/12522-kultura-nowe-oblicza-swiata
https://unikonferencje.pl/konferencja/12523-wolnosc-jednostki-i-wolnosc-narodu
https://upz.edu.pl/news/zaproszenie-na-ogolnopolska-konferencje-naukowa-homo-viator-podroze-po-wiedze-bezcenna-w-perspektywie-historycznej-i-w-ujeciu-wspolczesnym/
https://upz.edu.pl/news/zaproszenie-na-ogolnopolska-konferencje-naukowa-homo-viator-podroze-po-wiedze-bezcenna-w-perspektywie-historycznej-i-w-ujeciu-wspolczesnym/
https://wnpid.amu.edu.pl/strona-glowna/kalendarz-wydarzen/wydarzenia/akademia-metodologiczna
https://konferencjaedukacjamedialna.wordpress.com/
https://konferencjaedukacjamedialna.wordpress.com/
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

