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                   STYCZEŃ 2022 

IV edycja 
konkursu 

NAUKA JEST 
DLA LUDZI 

Projekt prof. ucz. dr hab. Anny Jupowicz-Ginal-

skiej dotyczący wsparcia komunikacyjnego dla 

cyklicznych badań pt. „FOMO: Polacy a lęk przed 

odłączeniem” zwyciężył w konkursie Centrum 

Współpracy i Dialogu UW „Nauka jest dla ludzi”.  

Nowy raport podsumowujący trzecią edycję wspomnianych badań, tym 

razem koncentrujących się na skali FOMO podczas pandemii, jest już 

dostępny na stronie: 

https://www.wdib.uw.edu.pl/images/fomo2021.pdf 

 
Nowy wykaz 

czasopism 

Na stronie Ministerstwa Edukacji i Nauki został 

zamieszczony Komunikat Ministra Edukacji i Nauki 

z dnia 21 grudnia 2021 r. o zmianie i sprostowaniu 

komunikatu w sprawie wykazu czasopism nauko-

wych i recenzowanych materiałów z konferencji 

międzynarodowych.  

Zgodnie z rozporządzeniem w sprawie ewaluacji jakości działalności 

naukowej punktację za artykuły naukowe opublikowane w ostatecznej for-

mie w latach 2019–2021, ustala się zgodnie z ostatnim wykazem czasopism 

sporządzonym i udostępnionym przez ministra w okresie objętym ewaluacją. 

 

NCN 

SONATINA 6 

Narodowe Centrum Nauki ogłosiło konkurs 

SONATINA 6 – skierowany do osób, które posiadają 

stopień doktora uzyskany w roku wystąpienia 

z wnioskiem lub w okresie 3 lat przed rokiem 

wystąpienia z wnioskiem (w okresie od 1 stycznia 2019 r. do 31 grudnia 

2021 r.) lub którym stopień doktora zostanie nadany do 30 czerwca 2022 r. 

Celem konkursu jest wsparcie kariery młodych badaczy, poprzez stworzenie 

możliwości pełnoetatowego zatrudnienia i prowadzenia badań naukowych 

w Polsce oraz umożliwienie zdobycia wiedzy i doświadczenia podczas 

realizacji staży w wysokiej jakości zagranicznych ośrodkach naukowych.  

Wnioski należy składać za pośrednictwem systemu OSF. Termin składania 

wniosków upływa 15 marca 2022 r. Wewnętrzny termin składania wniosków 

w Biurze Obsługi Badań UW upływa 7 marca 2022 r. 

 

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/408-prof-ucz-dr-hab-anna-jupowicz-ginalska
https://cwid.uw.edu.pl/projekt/nauka-jest-dla-ludzi/wyniki-edycji
https://cwid.uw.edu.pl/projekt/nauka-jest-dla-ludzi/wyniki-edycji
https://www.wdib.uw.edu.pl/images/fomo2021.pdf
https://www.gov.pl/web/edukacja-i-nauka/komunikat-ministra-edukacji-i-nauki-z-dnia-21-grudnia-2021-r-o-zmianie-i-sprostowaniu-komunikatu-w-sprawie-wykazu-czasopism-naukowych-i-recenzowanych-materialow-z-konferencji-miedzynarodowych
https://www.ncn.gov.pl/ogloszenia/konkursy/sonatina6
https://osf.opi.org.pl/
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NCN 

Harmonogram 

konkursów 

2022 

Na stronie Narodowego Centrum Nauki został za-

prezentowany planowany harmonogram przepro-

wadzania przez NCN konkursów w 2022 r. Szcze-

gółowe informacje na temat warunków, trybu 

oraz terminów rozpoczęcia poszczególnych 

konkursów zostaną umieszczone na stronie NCN po zatwierdzeniu 

odpowiednimi uchwałami Rady Narodowego Centrum Nauki. 

 

NCBR 

Harmonogram 

konkursów 

2022 

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju przedstawiło 

wstępny harmonogram konkursów NCBR na rok 

2022. Harmonogram podlega obecnie procesowi 

weryfikacji i zatwierdzenia przez nadzorujące 

NCBR ministerstwo. Wszelkie zmiany w harmono-

gramie będą publikowane na bieżąco. 

 

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). 

 

Konkurs 

o Polsko-

Francuską 

Nagrodę 

Naukową 

Fundacja na rzecz Nauki Polskiej wraz z Francuską 

Akademią Nauk ogłaszają drugą edycję konkursu 

o Polsko-Francuską Nagrodę Naukową im. Marii 

Skłodowskiej-Curie i Pierre’a Curie. Nagroda jest 

współfinansowana przez FNP i Fundację im. Z. Za-

leskiego. Celem nagrody jest podkreślenie korzyści 

płynących z polsko-francuskiej współpracy nauko-

wej. W tym roku zostanie ona przyznana już po raz drugi parze współpra-

cujących ze sobą naukowców z Polski i Francji w dowód uznania dla ich 

wspólnych osiągnięć badawczych, które przyczyniają się do zacieśnienia 

współpracy naukowej między obu krajami. Zgłoszenia można przesyłać 

do 28 lutego 2022 r. 

 

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.ncn.gov.pl/finansowanie-nauki/konkursy/harmonogram
https://www.gov.pl/web/ncbr/harmonogram-konkursow-2022
https://www.gov.pl/web/ncbr/infostrateg-na-projekty-zamawiane-iii-konkurs
https://naukawpolsce.pl/aktualnosci/news,90708,rusza-konkurs-o-polsko-francuska-nagrode-naukowa.html
https://naukawpolsce.pl/aktualnosci/news,90708,rusza-konkurs-o-polsko-francuska-nagrode-naukowa.html
https://naukawpolsce.pl/aktualnosci/news,90708,rusza-konkurs-o-polsko-francuska-nagrode-naukowa.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. 

 

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. 

 

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-

łalności naukowej, dydaktycznej i organiza-

cyjnej w 2021 r. Sprawozdanie należy wypełnić 

za pomocą aplikacji EVA. 

 

 

Warsztat 
12–13 marca 2022 r. Laboratorium Badań Medio-

znawczych WDIB zaprasza na warsztat „Metaverse 

as a promise of a bright future? – social 

interactions in a world of isolation” w czasie 

kongresu związanego z rzeczywistością wirtualną IEEE Conference on Virtual 

Reality and 3D User Interfaces (https://ieeevr.org/2022/). 

 

https://inicjatywadoskonalosci.uw.edu.pl/
https://inicjatywadoskonalosci.uw.edu.pl/konkursy/harmonogram/
https://www.gov.pl/web/nauka/wytyczne-w-zakresie-wypelniania-obowiazkow-informacyjnych
https://www.gov.pl/web/nauka/wytyczne-w-zakresie-wypelniania-obowiazkow-informacyjnych
https://pbn.nauka.gov.pl/core/#/home
https://eva.uw.edu.pl/?_s=1
https://workshop.htt.events/
https://workshop.htt.events/
https://workshop.htt.events/
https://ieeevr.org/2022/
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Publikacja 

pracownika 

Radosław Pawelec  

Szczury z „Dżumy” i siostra z „Przesłania”. Pogarda 

w języku polskim i mediach  

 
Warszawa: Dom Wydawniczy ELIPSA, 2021 
ISBN 978-83-8017-429-0 
Stron 206 

 

 

 

„Studia 

Medioznawcze” 

Ukazał się kolejny numer czasopisma „Studia 

Medioznawcze” wydawanego przez WDIB.  

 
 
 
 
 
 
 
 

Konferencje 

zewnętrzne 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

14 stycznia 2022 r., Warszawa, „Kultura w wymia-

rze lokalnym. Perspektywa historyczna” 

20–21 stycznia 2022 r., Gdańsk, online, 

„Travelling, Transmission and Transgression” 

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

lub przeglądowej” 

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

27 stycznia 2021 r., Warszawa, „Powstanie Styczniowe. Kraj i Litwa pogrążyły 

się w żałobie narodowej” 

12 lutego 2022 r., Poznań, Jubileusz 165-lecia Poznańskiego Towarzystwa 

Przyjaciół Nauk 

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” 

25 marca 2022 r., Warszawa, „Kontrast i analogia w kulturze”  

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” 

9 kwietnia 2022 r., Warszawa, online, „Rzeczy mające prawa do istnienia. 

Wokół "Pamiętnika" Stanisława Brzozowskiego” 

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

22–23 kwietnia 2022 r., „Abrakadabra! Magia w literaturze dziecięcej, 

młodzieżowej i fantastycznej” 

https://www.wdib.uw.edu.pl/pracownicy/biogramy-i-dyzury/88-pracownicy/samodzielni-pracownicy-naukowi-wdiib-uw/370-prof-dr-hab-radowslaw-pawelec
https://studiamedioznawcze.eu/index.php/studiamedioznawcze?acceptCookies=1
https://studiamedioznawcze.eu/index.php/studiamedioznawcze?acceptCookies=1
https://www.facebook.com/events/157368313203808/?active_tab=discussion
https://www.facebook.com/events/157368313203808/?active_tab=discussion
https://www.inmindsupport.com/tra-conference
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/
http://muzeum-niepodleglosci.pl/
http://muzeum-niepodleglosci.pl/
https://unikonferencje.pl/konferencja/13066-jubileusz-165-lecia-poznanskiego-towarzystwa-przyjaciol-nauk
https://unikonferencje.pl/konferencja/13066-jubileusz-165-lecia-poznanskiego-towarzystwa-przyjaciol-nauk
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/13085-kontrast-i-analogia-w-kulturze
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://unikonferencje.pl/konferencja/13100-rzeczy-majace-prawa-do-istnienia-wokol-pamietnika-stanislawa-brzozowskiego
https://unikonferencje.pl/konferencja/13100-rzeczy-majace-prawa-do-istnienia-wokol-pamietnika-stanislawa-brzozowskiego
https://wnpid.amu.edu.pl/strona-glowna/kalendarz-wydarzen/wydarzenia/akademia-metodologiczna
https://unikonferencje.pl/konferencja/13106-abrakadabra-magia-w-literaturze-dzieciecej-mlodziezowej-i-fantastycznej
https://unikonferencje.pl/konferencja/13106-abrakadabra-magia-w-literaturze-dzieciecej-mlodziezowej-i-fantastycznej
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Konferencje 

zewnętrzne 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

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

19–20 maja 2022 r., Gdańsk, „Język - Polityka – Ideologia” 

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://konferencjaedukacjamedialna.wordpress.com/
https://konferencjaedukacjamedialna.wordpress.com/
https://fil.ug.edu.pl/strona/108173/miedzynarodowa_konferencja_naukowa_pt_jezyk-polityka-ideologia_uniwersytet_gdanski_19-20_maja_2022_r
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

