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VII OKMM

IV Międzynarodowa Konferencja Naukowa

W dniach 17–18 listopada 2016 roku odbędzie się VII
Ogólnopolska Konferencja Metodologiczna Medioznawców
pt. Memy, czyli życie społeczne w czasach kultury obrazu
oraz VI edycja warsztatów metodologicznych medioznawców.

Zaproszenie do udziału w IV Międzynarodowej Konferencji Naukowej
Nauka o informacji (informacja naukowa) w okresie zmian organizowanej przez
Wydział Dziennikarstwa, Informacji i Bibliologii w dniach 15–16 maja 2017
Informujemy, że dr hab. Jacek Wasilewski otrzymał
wyróżnienie w konkursie na najlepsze wystąpienie XVII
Kongresu Badaczy Rynku i Opinii

Wyróżnienie

Konferencje zewnętrzne
→ terminy

Konwersatoria
bibliotekoznawcze

Do 6 lutego 2017 roku – zgłaszanie udziału w II Interdyscyplinarnej
Konferencji Naukowej Język a Media. Zjawiska językowe i komunikacyjne we
współczesnych mediach, która odbędzie się w dniach 30–31 marca 2017 r. w
Uniwersytecie Pedagogicznym w Krakowie.
Dyrektor Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki Publicznej im. C. Norwida w Zielonej Górze, dr Andrzej Buck, zaprasza na cykl spotkań w ramach konwersatoriów bibliotekoznawczych, których harmonogram został umieszczony w załączniku.

Nowe
publikacje

Narracja w życiu. O grupie i o jednostce,
red. Jacek Wasilewski, t.29, Warszawa 2016.

Postepowanie
habilitacyjne

W dniu 26 października br. Rada Wydziału wszczęła postępowanie habilitacyjne
dr Weroniki Madryas w dziedzinie nauk społecznych w dyscyplinie nauki o mediach

Fotorelacja z
konferencji
„Cenzura w
PRL"

Szanowni Państwo, pod linkiem https://www.wdib.uw.edu.pl/studenci/599-fotorelacja-z-konferencji-cenzura-w-prl znajduje się fotorelacja z konferencji „Cenzura w PRL", która odbyła się na Uniwersytecie Warszawskim w dniach 27–28
października 2016 r.

Informacje
dydaktyczne

Prodziekan ds. studenckich i dydaktycznych prof. UW, dr hab. Anna Kamler zwróciła się o zamieszczenie w Newsletterze następujących informacji:
1. Informuję, że wszystkie odwołane zajęcia na studiach stacjonarnych powinny
być „odrobione”. W tym celu proszę o pisemne powiadomienie mnie o nowym terminie, miejscu i godzinie „odrabiania” zajęć.
2. Na studiach zaocznych odwołane zajęcia powinny być odpracowane w innej
formie, o której zadecyduje sam prowadzący i mnie pisemnie o tym poinformuje.
3. Zwolnieni z „odrabiania zajęć” zostają tylko ci pracownicy, którzy prześlą do
Sekretariatu zwolnienie lekarskie.
4. Dziekan Wydziału w porozumieniu z Kierownikiem Katedry musi wyrazić pisemną zgodę na każdy wyjazd pracownika (konferencja, badania, staż itp.).
5. W egzaminach dyplomowych muszą uczestniczyć OBOWIĄZKOWO 3 osoby
przewodniczący, promotor oraz recenzent.
6. Proszę pamiętać o wpisywaniu ocen studentów do USOS i przestrzeganiu terminów sesji egzaminacyjnej (RÓWNIEŻ POPRAWKOWEJ !).
7. Ostatnia Rada Wydziału przyjęła w formie Uchwały „Szczegółowe zasady studiowania na Wydziale Dziennikarstwa, Informacji i Bibliologii”. Bardzo proszę
zapoznać się z tym dokumentem (w załączniku).
8. Przystępujemy do korekt aktualnie realizowanych oraz opracowywania nowych programów studiów I i II stopnia . W tym celu zostanie powołana komisja, na czele z prof. Małgorzatą Kisilowską, złożona z pracowników oddelegowanych z każdej katedry (po 1), którzy wspólnie stworzą atrakcyjne, dostosowane do nowej rzeczywistości (wydziałowej i środowiskowej) programy. Głos
każdego pracownika będzie z uwagą wysłuchany.
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