Październik 2016
Szanowni Państwo,
witamy w nowej rzeczywistości Wydziału Dziennikarstwa, Informacji i Bibliologii
UW.
Od dzisiaj tą drogą w systemie comiesięcznym będziemy przekazywać Państwu
informacje związane z zakresem zadań Prodziekana ds. badań naukowych
i współpracy.
Przystępując do rzeczy
Oświadczenia
o zaliczeniu
do liczby „N”
oraz PBN

Prosimy o niezwłoczne składanie osób, które jeszcze tego nie uczyniły, wypełnionych oświadczeń zawierających zgodę na zaliczenie do liczby osób zatrudnionych
na Wydziale Dziennikarstwa, Informacji i Bibliologii przy prowadzeniu działalności badawczo-rozwojowej (tzw. liczba N). W załączeniu: druk oświadczenia
(do pobrania również w pok. 0.22) oraz rozporządzenie ministra nauki i szkolnictwa wyższego z dnia 8 sierpnia 2011 roku w sprawie obszarów wiedzy, dziedzin
nauki i sztuki oraz dyscyplin naukowych i artystycznych.
Przypominamy również, że obowiązkiem pracownika jest sprawdzenie poprawności danych bibliograficznych znajdujących się w Polskiej Bibliografii
Naukowej oraz wprowadzanie nowych publikacji
(wraz z objętością w arkuszach wydawniczych/zakresem stron).

Logistyka
i administrowanie
w mediach

W dniach 20–21 października br. odbędzie się na Wydziale III konferencja naukowa Logistyka i administrowanie w mediach: Zarządzanie i technologie mediów. Media regionalne. Zapraszamy do udziału
[rejestracja]!


Konferencje zewnętrzne
→ terminy



Do 10 listopada 2016 roku – zgłaszanie udziału w konferencji naukowej z cyklu:
Komunikacja w świecie realnym i wirtualnym pt. Komunikacja a zmiana społeczna (Wrocław, 21 listopada 2016 roku).
Do 15 października 2016 roku – zgłaszanie udziału w międzynarodowej konferencji Obcy w Europie i u jej bram. Polityczne, społeczne i gospodarcze przyczyny i skutki migracji do Europy na początku XXI wieku (Gdynia, 25-26 listopada 2016 roku).



Do 15 października 2016 roku – zgłaszanie udziału w interdyscyplinarnej konferencji pt. Medialny zawrót głowy. Znaczenie mediów dla człowieka w XXI
wieku (Bielsko-Biała, 14 listopada 2016 roku).

Wielkość czy autorytet? Jan Paweł II w przekazach polskich
mediów podczas kanonizacji.
Praca zbiorowa pod redakcją Jerzego Olędzkiego,
Teresy Sasińskiej-Klas. Warszawa 2016.

Obraz parlamentarnej kampanii wyborczej w polskich mediach
regionalnych w 2011 roku. Ujęcie medioznawczo-politologiczne
TOM 1 pod redakcją: Katarzyny Maciejewskiej-Mieszkowskiej,
Łukasza Szurmińskiego. Warszawa 2015
Nowe
publikacje
Obraz parlamentarnej kampanii wyborczej w polskich mediach
regionalnych w 2011 roku. Ujęcie medioznawczo-politologiczne
TOM 2 pod redakcją: Katarzyny Maciejewskiej-Mieszkowskiej,
Łukasza Szurmińskiego. Warszawa 2015

NCN
wnioski do
15.12.2015 r.

Erasmus - Mobilność edukacyjna
2016/2017

Narodowym Centrum Nauki, ogłasza konkursy:
OPUS 12 – na projekty badawcze, w tym finansowanie zakupu lub wytworzenia
aparatury naukowo-badawczej niezbędnej do realizacji tych projektów;
PRELUDIUM 12 – na projekty badawcze realizowane przez osoby rozpoczynające
karierę naukową nieposiadające stopnia naukowego doktora;
SONATA 12 – na projekty badawcze, realizowane przez osoby rozpoczynające karierę naukową posiadające stopień naukowy doktora;
POLONEZ 3 – na projekty badawcze realizowane przez naukowców przyjeżdżających z zagranicy.
Termin składania wniosków w ww. konkursach upływa 15 grudnia 2016 roku (do 9
grudnia 2016 roku – po uzyskaniu podpisu Dziekana WDIB i Pełnomocnika Kwestora na WDIB – należy złożyć wniosek w Biurze Obsługi Badań UW).
Zapraszamy do zgłaszania swoich potencjalnych wyjazdów z wykładami w ramach
programu Erasmus+. W załączonych dokumentach znajdziecie Państwo informacje na temat zasad i możliwości realizowania takich wyjazdów.

Stypendium
START

Uprzejmie informujemy, że 31 października br. upływa termin składania
wniosków o przyznanie stypendium dla młodych uczonych – program START Fundacji na rzecz Nauki Polskiej – na 2017 rok.
Wniosek (wraz z wymaganymi załącznikami) podpisany przez kandydata, jego
opiekuna naukowego, dziekana/dyrektora jednostki UW należy złożyć w Biurze
Obsługi Badań w terminie do 21 października br. celem uzyskania podpisu Rektora.
Adres/kontakt WDIB: ul. Bednarska 2/4, pok. 0.22 (parter), tel. (22) 55 20 237
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