
 

Marzec 2017 

 
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. 

 
 

 

 
Nowe 

publikacje 
 
 

 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Magazyn Medioznawcy – numer szczególny, 
bo po raz pierwszy afiliowany przy nowo po-

wstałym Wydziale Dziennikarstwa, Informacji i 
Bibliologii Uniwersytetu Warszawskiego; re-

daktor naczelna -dr Karolina Brylska  
 
 

 
 
 
 

Retoryka w praktyce medialnej pod redakcją nau-
kową Anity Kwiatkowskiej i Marleny Sztyber (pre-
zes i wiceprezes Koła Naukowego Analiz Medio-

znawczych) oraz korektą redakcyjną mgr Dagmary 
Sidyk. 

 
 
 
 
 

 



 

 

Konferencje              

wydziałowe 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Konferencje ze-

wnętrzne 

→ terminy 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nagroda im. 

Pierwszego Rek-

tora Uniwersy-

tetu Łódzkiego 

Profesora Tadeu-

sza Kotarbiń-

skiego 

 Zapraszamy do udziału w VII Ogólnopolskim Seminarium Medio-

znawczym nt.: Pluralizm mediów, pluralizm w mediach, które odbę-

dzie się w dniu  24 marca 2017 r. w Warszawie na Wydziale Dzienni-

karstwa Informacji i Bibliologii UW. 

 Zapraszamy pracowników do czynnego udziału w interdyscyplinar-

nej konferencji Przy wspólnym stole, która odbędzie się w dniach 29-

30.06.2017). 

W ramach wiodących wątków tematycznych przewidujmy osiem 

wielodziedzinowych paneli: 

1. Od tradycji mówionej do książki kucharskiej i kulinarnego bloga. 

2. Rola i funkcje wspólnego posiłku. 

3. Potrawy i zwyczaje kulinarne. 

4. Kultura materialna i symboliczna stołu. 

5. Jedzenie w sztukach. 

6. Media w kuchni, kuchnia w mediach. 

7. Gotowanie na ekranie. 

8. Turystyka kulinarna. 

Zgłoszenie tematów referatów (wraz z abstraktami) przyjmowane 

są do 17 marca 2017 r. (przywspolnymstole@gmail.com) 

 

 W imieniu organizatorów–Instytutu Filologii Polskiej Uniwersytetu 

w Białymstoku oraz Oddziału Instytutu Pamięci Narodowej w Bia-

łymstoku – przesyłam Państwu zaproszenie na III Międzynarodową 

Konferencję Naukową Paryż-Londyn-Monachium-Nowy Jork. Po-

wrześniowa emigracja niepodległościowa na mapie kultury nie tylko 

polskiej. Tematem tegorocznego spotkania są: Wybitne postacie ko-

biece XX-wiecznego wychodźstwa. Konferencja odbędzie się w 

dniach 23–24 października 2017 r. w Białymstoku.  

 Serdecznie zapraszamy na IV Konferencję Naukową: Biblioteka w 

przestrzeni edukacyjnej, pt. Książki w plikach – publikowanie, udo-

stępnianie i użytkowanie, która odbędzie się w dniach 24–25 maja 

2017 roku w Krakowie.  

 Zapraszamy do wzięcia udziału w kolejnej konferencji naukowej, or-

ganizowanej przez Katedrę Socjologii Uniwersytetu Warmińsko-Ma-

zurskiego w Olsztynie, w ramach interdyscyplinarnych badań sfery 

mediów, prowadzonych przez Pracownię Komunikacji Społecznej i 

Nowych Mediów, pt. W stronę socjologii mediów. Tematy (nie) 

obecne odbędzie się w dniach 10-11.05.2017 r. 

 

 Rektor Uniwersytetu Łódzkiego ogłasza III edycję konkursu o Na-

grodę im. Pierwszego Rektora Uniwersytetu Łódzkiego Profesora 

Tadeusza Kotarbińskiego za wybitną pracę naukową z zakresu nauk 

humanistycznych. 

Więcej informacji o Konkursie oraz Regulamin można znaleźć na 

stronie http://www.uni.lodz.pl/strona/szczegoly/nagroda-im-t-ko-

tarbinskiego 
 

http://konferencjemedioznawcze.pl/
https://www.wdib.uw.edu.pl/studenci/649-przy-wspolnym-stole-konferencja-naukowa-29-30-06-2017-r
mailto:przywspolnymstole@gmail.com
http://www.bg.up.krakow.pl/konferencje/04/
http://www.bg.up.krakow.pl/konferencje/04/


 

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 

 


