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Raporty roczne z 
realizowanych 

zadań bądź 
umów z budżetu 

nauki      
 

 

Przypominamy, że przepisy rozporządzeń i zapisy umów zobowiązują do 

składania raportów rocznych z realizowanych zadań bądź umów. Raporty 

powinny wpłynąć do MNiSW w następujących terminach: 

 działalność statutowa – do 31 marca; 

 inwestycje służące potrzebom badań naukowych i prac rozwojowych 

– do 28 lutego; 

 działalność upowszechniająca naukę – do 31 stycznia; 

 projekty międzynarodowe współfinansowane – do 31 marca; 

 Mobilność Plus – do 28 lutego; 

 NPRH – do 31 marca; 

 Iuventus Plus – do 31 marca; 

 Diamentowy Grant – do 31 marca; 

 Dialog – do 31 marca; 

 Rozwój Sportu Akademickiego – 31 marca; 

 Ideas Plus – 31 marca. 

 
 

Uzupełnianie Pol-
skiej 

Bibliografii 
Naukowej 

 
 

 

Polska Bibliografia Naukowa (PBN) gromadzi informacje o dorobku pol-

skich naukowców i polskich jednostek naukowych. Prosimy wszystkich 

pracowników o weryfikację poprawności danych bibliograficznych w ba-

zie i systematyczne uzupełnianie publikacji. 

 
Nowe 

publikacje 
 
 

 
 
 

 
 

 

 

 

 

 
Logistyka a administrowanie w mediach 

aspekty teoretyczne i aplikatywne 
tożsamość- cyfryzacja-poligrafia. 

pod redakcją naukową Wiesława Cetery,                                 
Agaty Opolskiej-Bielańskiej 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

Konkurs o Na-

grodę im. Pawła 

Stępki 

 

 

 

 

 

 

Konferencje ze-

wnętrzne 

→ terminy 

 

 

 

 

 

 

 

 

I Interdyscypli-

narna Konferen-

cja Doktorantów 

i Młodych Nau-

kowców 

 

 

 
Współczesne księgozbiory polskie za granicą 

Informator 
2 Polonika w bibliotekach obcych 
Opracowali Barbara Bieńkowska 

Elżbieta Maruszak 
Jacek Puchalski 
Warszawa 2016 

 

 

Zapraszamy do udziału w Konkursie o Nagrodę im. Pawła Stępki. Celem 

Konkursu jest uczczenie pamięci dr. Pawła Stępki- wybitnego medio-

znawcy i pracownika KRRiT- poprzez wyróżnienie interesujących i war-

tościowych rozpraw doktorskich, ich autorów oraz autorów wydaw-

nictw naukowych i popularnonaukowych dotyczących mediów elektro-

nicznych. W załączeniu przesyłamy regulamin konkursu o nagrodę im. 

dr. Pawła Stępki oraz zaproszenie do udziału w konkursie o nagrodę 

im. Pawła Stępki 

 

 Katedra Edytorstwa Uniwersytetu Łódzkiego serdecznie zaprasza 

na międzynarodową konferencję naukową Mury, ściany sufity w 

literaturze i kulturze  

 VI Ogólnopolska Konferencja Naukowa „Pieniądze dla bibliotek, 

czyli fundraising biblioteczny”, która odbędzie się w dniach 29-30 

czerwca 2017 r. w Białymstoku 

 Zakład Komunikacji Językowej Uniwersytetu Zielonogórskiego za-

prasza do udziału w konferencji „Estetyka językowa w komuniko-

waniu”, która odbędzie się w dniach 8-9 czerwca 2017 roku na Uni-

wersytecie Zielonogórskim 

 W Szkole Głównej Handlowej w Warszawie odbędzie się 11 maja 

2017 r. konferencja „Amerykańskie wybory prezydenckie w erze 

postprawdy – aktorzy, strategie, konteksty”. Szczegółowe informa-

cje, a także formularz zgłoszeniowy znajdą Państwo na stronie in-

ternetowej Katedry Studiów Politycznych SGH 

(http://www.sgh.waw.pl/ksp) w zakładce Konferencje i Seminaria 
 

Doktoranci Wydziału Humanistycznego Uniwersytetu Warmińsko-Ma-

zurskiego w Olsztynie mają zaszczyt zaprosić do udziału w I Interdyscy-

plinarnej Konferencji Doktorantów i Młodych Naukowców „Rozważna 

i/czy romantyczna – kobiecość na przestrzeni wieków”, która odbędzie 

się 5–6 czerwca 2017 r. w budynku Centrum Nauk Humanistycznych 

przy ul. Kurta Obitza 1 w Olsztynie 

 

http://edytorstwo.uni.lodz.pl/konferencja/
http://edytorstwo.uni.lodz.pl/konferencja/
http://bg.uwb.edu.pl/konferencja2017/
http://bg.uwb.edu.pl/konferencja2017/
http://kolegia.sgh.waw.pl/pl/KES/struktura/KSP/konferencje/Strony/Wybory_prezydenckie_USA.aspx
http://kolegia.sgh.waw.pl/pl/KES/struktura/KSP/konferencje/Strony/Wybory_prezydenckie_USA.aspx
http://www.uwm.edu.pl/human/konferencje/konferencje-ogloszenia-i-aktualnosci/rozwazna-iczy-romantyczna-kobiecosc-na-przestrzeni
http://www.uwm.edu.pl/human/konferencje/konferencje-ogloszenia-i-aktualnosci/rozwazna-iczy-romantyczna-kobiecosc-na-przestrzeni


Wspieranie dzia-

łalności badaw-

czej oraz umię-

dzynarodowienie 

UNIWERSYTETU 

WARSZAW-

SKIEGO 

 

 

Jednym z celów strategicznych Uniwersytetu Warszawskiego jest 

przekształcenie Uczelni w rozpoznawalny międzynarodowo uniwersy-

tet badawczy. 

W związku z tym od 1 lutego 2017 r. został wprowadzony nowy model 

przyznawania wsparcia potencjału naukowego UW ze środków cen-

tralnych, podzielony na trzy typy: 

 DOTACJE NA PODNIESIENIE ZDOLNOŚCI DO UZYSKIWANIA 

PRESTIŻOWYCH GRANTÓW MIĘDZYNARODOWYCH 

 DOTACJE NA DZIAŁALNOŚĆ BADAWCZĄ PROWADZONĄ 

PRZEZ JEDNOSTKI UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO 

 MIKROGRANTY 

 
 

 

Adres/kontakt WDIB: ul. Bednarska 2/4, pok. 0.22 (parter), tel. (22) 55 20 237 
 

prof. dr hab. Marek Jabłonowski 
Prodziekan ds. badań naukowych  
i współpracy  
m.jablonowski@uw.edu.pl 

mgr Joanna Krześnicka 
Starszy specjalista  
badania.wdib@uw.edu.pl 

 

 

http://bob.uw.edu.pl/dotacje-na-podniesienie-zdolnosci-do-uzyskiwania-prestizowych-grantow-miedzynarodowych/
http://bob.uw.edu.pl/dotacje-na-podniesienie-zdolnosci-do-uzyskiwania-prestizowych-grantow-miedzynarodowych/
http://bob.uw.edu.pl/dotacje-dzialalnosc-badawcza-prowadzonej-przez-jednostki-uniwersytetu-warszawskiego/
http://bob.uw.edu.pl/dotacje-dzialalnosc-badawcza-prowadzonej-przez-jednostki-uniwersytetu-warszawskiego/
http://bob.uw.edu.pl/mikrogranty/

