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WYDZIAŁ NEOFILOLOGII UW

luty | 2021

Szanowni Państwo, 

School for International Science (SIS UW) przy Wydziale Neofilologii UW

polecamy Państwa uwadze kolejne zestawienie najważniejszych kwestii dotyczących naszego Wydziału.
Bardzo dziękujemy za wszystkie nadesłane przez Państwa informacje oraz gratulujemy kolejnych sukcesów!

Z serdecznymi pozdrowieniami
Zespół Dziekański

informacje wydziałowe

Pojawiły się dwa nowe zarządzenia Dziekana Wydziału Neofilologii:

ZARZĄDZENIE NR 1  z dnia 29 stycznia 2021 r. w sprawie uprawnień emerytowanego profesora Uniwersytetu Warszawskiego na Wydziale 
Neofilologii. 
ZARZĄDZENIE NR 2 z dnia 29 stycznia 2021 r. w sprawie funkcjonowania zespołów badawczych. 

Teksty obu zarządzeń zostały opublikowane w Dzienniku Wydziału Neofilologii. Zachęcamy do zapoznania się z ich treścią.

Z inicjatywy Zespołu Dziekańskiego Wydziału Neofilologii UW Rektor UW prof. dr hab. Alojzy Nowak powołał School for International  
Science (SIS UW), czyli działającą przy Wydziale Neofilologii UW jednostkę organizującą otwartą ofertę kursów i szkoleń dla  
pracowników oraz doktorantów UW, które służyć mają umiędzynarodowieniu wyników badań oraz oferty dydaktycznej Uniwersytetu 
Warszawskiego.

Oferta SIS UW obejmować będzie m.in. kurs języka angielskiego dla celów naukowych (English for Research Publications), kurs pro-
wadzenia zajęć w języku angielskim (English as a Medium of Instruction), kurs prezentacji i debaty akademickiej w języku angiel-
skim (English for Presenting and Debating), usługę Proofreading (w tym korektę i redakcję językową publikacji naukowych w języku  
obcym), a także szereg kursów dotyczących metodologii badań.

Szczegółowe informacje podamy wkrótce.

SCHOOL 
FOR INTERNATIONAL 
SCIENCE

ZARZĄDZENIA DZIEKANA 

https://dokumenty.uw.edu.pl/dziennik/DWNeofilologia/Lists/Dziennik/Attachments/497/DWNeofilologia.2021.3.ZD.1.pdf
https://dokumenty.uw.edu.pl/dziennik/DWNeofilologia/Lists/Dziennik/Attachments/498/DWNeofilologia.2021.4.ZD.2.pdf
https://dokumenty.uw.edu.pl/dziennik/DWNeofilologia/SitePages/Strona%20g%C5%82%C3%B3wna.aspx
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Trwają wybory Przewodniczących Rad Dyscyplin Naukowych.

Rada Naukowa Dyscypliny Językoznawstwo

Przewodniczącą Rady Naukowej Dyscypliny Językoznawstwo została prof. dr hab. Magdalena Danielewiczowa z Katedry Lingwistyki  
Formalnej WN, na zastępców wybrane zostały dr hab. Agnieszka Andrychowicz-Trojanowska (Wydział Lingwistyki Stosowanej)  
oraz dr hab. Katarzyna Kłosińska (Wydział Polonistyki). Serdecznie gratulujemy!

Rada Naukowa Dyscypliny Literaturoznawstwo

Na Przewodniczącego Rady Naukowej Dyscypliny Literaturoznawstwo wybrany został prof. dr hab. Witold Sadowski (Wydział  
Polonistyki), a zastępcą została prof. ucz. dr hab. Dominika Oramus z Instytutu Anglistyki WN. Serdecznie gratulujemy!

Rada Naukowa Dyscypliny Nauki o Kulturze i Religii

Przewodniczącą Rady Naukowej Dyscypliny Nauki o Kulturze i Religii została prof. ucz. dr hab. Iwona Kurz (Wydział Polonistyki),  
zastępczyniami zostały prof. ucz dr hab. Agata Nalborczyk (Wydział Orientalistyczny) oraz prof. ucz. dr hab. Magdalena Radkowska-
-Walkowicz (Wydział Nauk o Kulturze i Sztuce). 

Rada Naukowa Dyscypliny Historia

Przewodniczącym Rady Naukowej Dyscypliny Historia został prof. ucz. dr hab. Piotr M. Majewski, (Wydział Historii), a zastępcą  
dr hab. Hanna Rubinkowska-Anioł (Wydział Orientalistyczny).

Rada Naukowa Dyscypliny Historia – informacje uzupełniające

W momencie publikacji styczniowego zestawienia informacji wydziałowych nieudostępnione były jeszcze pełne składy wszystkich  
Rad Naukowych poszczególnych dyscyplin. Podany wcześniej skład Rady Naukowej Dyscypliny Historia pragniemy uzupełnić  
o nazwiska trzech przedstawicieli naszego Wydziału: dr hab. Zuzanny Jakubowskiej-Vorbrich, dr Agnieszki Brylak oraz dra Rafała  
Reicherta. 

ROZWÓJ KADRY
Nominacje
W dniu 14 stycznia 2021 r. Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej nadał tytuł profesora nauk humanistycznych w dyscyplinie języko-
znawstwo prof. dr hab. Elżbiecie Górskiej z Instytutu Anglistyki. 

Awanse
W dniu 20 stycznia 2021 r. Senat UW wyraził pozytywną opinię o zatrudnieniu na stanowisku profesora uczelni dr hab. Joanny  
Godlewicz-Adamiec z Instytutu Germanistyki. 

Nowi pracownicy
Od 1 marca 2021 r. mgr Agata Pachucy podejmie pracę na stanowisku asystenta w Katedrze Italianistyki. 

Serdecznie gratulujemy! 

Polityka kadrowa
W dniu 3 lutego Zespół Dziekański skierował do Pracowników Wydziału pismo w sprawie polityki kadrowej odnośnie do przedłużania 
współpracy z uczonymi emerytowanymi. 

Pismo to dostępne jest na stronie Wydziału w zakładce Rozwój Kadry         Inne dokumenty 
Bezpośredni link do pisma: https://neofilologia.uw.edu.pl/wp-content/uploads/2020/10/Polityka-kadrowo-emerytalna.pdf

INFORMACJE ORGANIZACYJNE

https://radynaukowe.uw.edu.pl/rady-naukowe/nauki-humanistyczne/jezykoznawstwo/
https://radynaukowe.uw.edu.pl/rady-naukowe/nauki-humanistyczne/literaturoznawstwo/
https://radynaukowe.uw.edu.pl/rady-naukowe/nauki-humanistyczne/nauki-o-kulturze-i-religii/
https://radynaukowe.uw.edu.pl/rady-naukowe/nauki-humanistyczne/historia/
https://neofilologia.uw.edu.pl/wp-content/uploads/2020/10/Polityka-kadrowo-emerytalna.pdf
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Rada Dydaktyczna dla kierunku filologia angielska (English Studies)
Przewodniczący: dr hab. Zbigniew P. Możejko
Wiceprzewodnicząca: dr hab. Justyna Wierzchowska

Rada Dydaktyczna dla kierunku germanistyka
Przewodnicząca: dr hab. Anna Jaroszewska
Wiceprzewodniczący: dr hab. Krzysztof Tkaczyk

Rada Dydaktyczna dla kierunku filologia romańska
Przewodnicząca: dr Małgorzata Molska

Rada Dydaktyczna dla kierunków 
hispanistyka stosowana, iberystyka, iberystyka:hispanistyka, iberystyka: portugalistyka, filologia iberyjska
Przewodnicząca: mgr Magdalena Walczuk

Rada Dydaktycznej dla kierunków: fennistyka, filologia ugrofińska, hungarystyka
Przewodnicząca: dr Elżbieta Szawerdo
Wiceprzewodnicząca: dr Anna Buncler

Rada Dydaktyczna dla kierunku filologia włoska
Przewodnicząca: dr Anna Brysiak
Wiceprzewodnicząca: dr Anna Gallewicz

Rada Dydaktyczna dla kierunku helwetologia – studia szwajcarskie
Przewodnicząca: dr Małgorzata Kosacka

Rada Dydaktyczna dla kierunku studia filozoficzno-kulturoznwcze
Przewodniczący: dr Dariusz Zembrzuski
Wiceprzewodniczący: dr Marcin Kołakowski

W skład powołanej przez Rektora Uniwersytetu Warszawskiego Komisji Rektorskiej ds. Ośrodka Kultury Francuskiej i Studiów 
Frankofońskich w Polsce na kadencję 2020-2024 powołana została dr Małgorzata Sokołowicz (jako przedstawiciel Dyrektora  
Instytutu Romanistyki).

Członkiem powołanej przez Rektora Uniwersytetu Warszawskiego Rady ds. Nostryfikacji został dr Dariusz Krawczyk 
(Instytut Romanistyki).

Przypominamy, że 1 marca 2021 r. upływa termin drugiego  
naboru wniosków na projekty edukacyjne w ramach  
Sojuszu 4EU+.

Wszystkie informacje dotyczące programów Sojuszu 4EU+ znajdziecie Państwo w przesłanym niedawno poradniku oraz na  
wydziałowej stronie internetowej  w zakładce: Badania        Konkursy/granty        Poradniki

Przewodniczący rad dydaktycznych Wydziału Neofilologii UW (kadencja 2021–2024)

Reprezentanci Wydziału w strukturach UW

Drugi nabór wniosków na projekty edukacyjne

PROJEKTY
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Do 1 marca  2021 r. trwa również nabór projektów na popularyzację badań naukowych zrealizowanych na UW. 

W konkursie mogą wziąć udział zespoły badawcze, pracownicy oraz doktoranci, którzy w latach 2019-2021 uzyskali wyniki badań 
naukowych. Mogą oni starać się o dofinansowanie promocji swoich prac wśród szerokiego grona odbiorców – ogółu społeczeństwa  
interesującego się nauką; w tym wśród młodzieży, rodziców, nauczycieli, organizacji pozarządowych i innych spoza grona naukowego. 

Przyznana kwota - do 15 000 zł na projekt - może zostać wykorzystana na przykład na:

 przygotowanie i opublikowanie artykułu w niespecjalistycznych czasopismach lub internetowych portalach naukowych; 
 zorganizowanie ogólnodostępnego wykładu popularyzacyjnego; 

 pokrycie kosztów dedykowanej reklamy, promującej wyniki badań w mediach; 

 pokrycie kosztów uzyskania opinii na temat wyników badań od najwybitniejszych badaczy z danej dyscypliny  z prawem do  
 ich publikowania i rozpowszechniania; 

 opublikowanie wyników badań w czasopiśmie naukowym mieszczącym się w 25% najlepszych w danej dyscyplinie oraz rozpo 
 wszechnienie informacji o tym w niespecjalistycznych czasopismach lub internetowych portalach naukowych. 

Ogłoszenie wyników konkursu planowane jest do 31 marca 2021 r. Wnioskodawcy na rozliczenie projektu będą mieli 9 miesięcy.

Szczegółowe informacje oraz zasady przyznawania środków dostępne są na stronie IDUB:  
https://inicjatywadoskonalosci.uw.edu.pl/dzialania/iii-3-2/

W ostatnim czasie ukazały się następujące publikacje autorstwa Pracowników naszego Wydziału:

- Andrzej Kopacki: Praca Kaliope. Eros i narracja. Szkice o prozie autorek niemieckojęzycznych i polskich w XXI w., Warszawa 2020.

- Andrzej Kopacki: Sonety, ody, wiersze dla Marianny, Szczecin / Bezrzecze 2020.

- Monika Malinowska: François Poulain de la Barre and his forgotten work, 2021.

- Jerzy Mazurek: (pod. red.): Polska i Brazylia - bliższe niż się wydaje, Warszawa 2020.

Zespół Badań nad Literaturą i Językami Szkocji

Na Wydziale powstał zespół prowadzący badania nad literaturą i językami Szkocji, 
szczególnie w kontekście przekładu literackiego. Zespół ma na celu upowszechnia-
nie wiedzy na temat Szkocji, jej trzech języków, kultury i literatury oraz prowadze-
nie badań nad przekładami szkockich utworów w Polsce i na świecie. Członkowie 
zespołu będą kontynuować współpracę rozpoczętą w ramach działalności Pracow-
ni Studiów Szkockich z literaturoznawcami, kulturoznawcami oraz tłumaczami zaj-
mującymi się przekładem literatury szkockiej. Członkami zespołu są pracownicy  
Instytutu Anglistyki: prof. ucz. dr hab. Aniela Korzeniowska (koordynator), dr hab. Izabela  
Szymańska, dr Dominika Lewandowska-Rodak i mgr Adriana Stańczak. Zespół  
zaprosił do współpracy prof. Jerzego Jarniewicza (UŁ), dr Monikę Szubę (UG),  
oraz jednostkę zagraniczną: Research Institute of Irish and Scottish Studies  
(Uniwersytet w Aberdeen).

PUBLIKACJE

ZESPOŁY BADAWCZE

 

https://inicjatywadoskonalosci.uw.edu.pl/dzialania/iii-3-2/
https://ia.uw.edu.pl/instytut/struktura/zespol-badan-nad-litertura-i-jezykami-szkocji
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WYDARZENIA
23 lutego 2021 r., godz. 15:00
Forum Lingwistyczne Wydziału Neofilologii zaprasza na wystąpienie dr hab. Agnieszki Piskorskiej (Instytut Anglistyki): 
„Słowa jako nośniki aluzji w komunikatach ironicznych”.
Link do spotkania zostanie rozesłany tego samego dnia.
 
25 lutego 2021 r., godz. 18:30
Drugie spotkanie w ramach cyklu żyj chFILO. Gościem Samorządu Studentów WN UW będzie dr Marcin Kołakowski (Instytut 
Studiów Iberyjskich i Iberoamerykańskich).
 
19 marca 2021 r.
WEBINARIUM: Rękopis: treść, forma, materiał, funkcje
Organizator: Interdyscyplinarny Zespół Badań nad Rękopisami SIGLUM

Zgłoszenia prezentacji (15 min. / imię i nazwisko, afiliacja, tytuł wystąpienia) lub udziału w spotkaniu prosimy kierować na adres: 
siglum@wn.uw.edu.pl do 12 marca 2021 r.

Więcej informacji: https://ia.uw.edu.pl/aktualnosci/szczegoly/rekopis-tresc-forma-material-funkcje

WYDZIAŁ W MEDIACH

Rozmowa z prof. drem hab. Remigiuszem Foryckim 
„Francuzi wykonali pracę solidarnościową”

Rozmowa z drem hab. Andrzejem Kopackim 
Czwartki Literackie. 13 Muz 
Szczeciński Przegląd Literacki „Forma”

Rozmowa z dr hab. Moniką Opalińską
„Zespół badawczy SIGLUM”

Rozmowa Łukasza Pilipa z dr hab. Justyną Włodarczyk 
„Nie gorsza miłość”  
Newsweek Psychologia (1/2021), s. 66-69.

https://polskieradio24.pl/130/5554/Artykul/2654945,Francuzi-
wykonali-prace-solidarnosciowa-Romanista-o-relacjach-
polskofrancuskich

https://radiokampus.fm/podcasty-video/nauka/trudna-
sztuka-badania-starodrukow/

https://www.youtube.com/watch?v=SkEGZhudzGI

POLSKIE RADIO 24

YOU TUBE

RADIO KAMPUS

https://ia.uw.edu.pl/aktualnosci/szczegoly/rekopis-tresc-forma-material-funkcje
https://polskieradio24.pl/130/5554/Artykul/2654945,Francuzi-wykonali-prace-solidarnosciowa-Romanista-o-relacjach-polskofrancuskich
https://polskieradio24.pl/130/5554/Artykul/2654945,Francuzi-wykonali-prace-solidarnosciowa-Romanista-o-relacjach-polskofrancuskich
https://polskieradio24.pl/130/5554/Artykul/2654945,Francuzi-wykonali-prace-solidarnosciowa-Romanista-o-relacjach-polskofrancuskich
https://radiokampus.fm/podcasty-video/nauka/trudna-sztuka-badania-starodrukow/
https://radiokampus.fm/podcasty-video/nauka/trudna-sztuka-badania-starodrukow/
https://www.youtube.com/watch?v=SkEGZhudzGI
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POZOSTAŁE INFORMACJE

Zajęcia otwarte dla studentów 4EU+ na Wydziale

W ramach Sojuszu 4EU+, Uniwersytet Warszawski przedstawił ofertę zajęć otwartych 
dla studentów pozostałych pięciu uczelni z Sojuszu na semestr letni. Zajęcia wpisują 
się w cztery obszary flagowe i są realizowane w językach Sojuszu 4EU+. Piętnaście  
z zaproponowanych zajęć jest prowadzonych przez pracowników Wydziału Neofilologii  
(IA, IG, IR oraz KI). Oferta wydziałowa obejmuje zajęcia poświęcone literaturze, kulturze, 
językoznawstwu oraz praktycznej nauce języka. 

Informacja o zajęciach została przesłana do społeczności akademickiej uniwersytetów w Pradze (Uniwersytet Karola),  
w Heidelbergu, Mediolanie, Kopenhadze oraz Paryżu (Sorbona). 

Zakończenie programu Wsparcie czasopism naukowych

Zakończył się trwający w latach 2018-2020 program Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego 
„Wsparcie dla czasopism naukowych”, którym objęte było wydawane w Instytucie Anglistyki cza-
sopismo ANGLICA. An International Journal of English Studies. Dofinansowanie w ramach programu  
wyniosło 17 275 zł. i zostało wykorzystane na szereg działań związanych z usprawnieniem prac  
redakcyjnych oraz upowszechnieniem i umiędzynarodowieniem czasopisma. Podejmowane przez 
ostatnie lata przez członków Redakcji intensywne działania dały rezultat w postaci przyjęcia  
czasopisma ANGLICA do bazy SCOPUS. 

Strona internetowa Wydziału – serie wydawnicze

Staramy się stale rozbudowywać stronę Wydziału o jak największą ilość informacji dotyczących działalności pracowników. Właśnie 
została dopracowana zakładka PUBLIKACJE, która prezentuje m.in. czasopisma i serie wydawnicze afiliowane przy Wydziale. 

Chcielibyśmy dodać także sekcję poświęconą seriom (współ)redagowanym przez pracowników Wydziału. Prosimy o przesłanie 
informacji o takich seriach w formacie podobnym do tych, które są już umieszczone na stronie: nazwiska redaktorów serii, krótki 
opis, link do strony z pozycjami oraz zdjęcie logo/zapisu nazwy.

System Ewaluacji Dorobku Naukowego

MNiSW wraz z Ośrodkiem Przetwarzania Informacji – Państwowym Instytutem Badawczym udostępniło wersję demonstracyjną 
aplikacji SEDN. Aplikacja służy do obsługi procesu ewaluacji dorobku naukowego. Jest ona zintegrowana z systemem POL-on oraz 
PBN i pozwala na gromadzenie i przetwarzanie informacji o osiągnięciach naukowych. SEDN pozwala, m.in. na symulowanie doboru 
osiągnięć do najbardziej optymalnego zestawienia danych ewaluowanych oraz monitorowanie poprawności danych w PBN. Decyzją 
Prorektora ds. badań, każda jednostka UW została zobligowana do wyznaczenia osoby, której zostanie nadana rola „OBSERWATORA”  
w Systemu Ewaluacji Dorobku Naukowego (SEDN). Obserwatorem dla Wydziału Neofilologii została Luiza Skrajna-Iwańczyk.

Odznaczenie Ambasady Republiki Federalnej Niemiec dla prof. ucz. dra hab. Waldemara Czachura

Z przyjemnością informujemy, że prof. ucz. dr hab. Waldemar Czachur (Instytut Germanistyki) został odznaczony przez Ambasadę  
Niemiec w Polsce specjalną monetą z wizerunkiem Willego Brandta za swoją pracę na rzecz dialogu polsko-niemieckiego.  
Serdecznie gratulujemy!

Wydział Neofilologii UW Dziekanat
ul. Krakowskie Przedmieście 32
00-927 Warszawa

Dziekan
prof. ucz. dr hab. Robert Małecki
dziekan@wn.uw.edu.pl

Prodziekan ds. rozwoju kadry naukowej
prof. ucz. dr hab. Anna Cetera-Włodarczyk
prodziekan.kadra@wn.uw.edu.pl

Prodziekan ds. studenckich
dr hab. Monika Kostro
prodziekan.studia@wn.uw.edu.pl

Prodziekan ds. badań i współpracy
dr hab. Anna Wojtyś
prodziekan.badania@wn.uw.edu.pl

Kierownik Dziekanatu
mgr Anna Stobiecka
a.stobiecka2@uw.edu.pl

 

 

https://anglica-journal.com/resources/html/cms/MAINPAGE
https://neofilologia.uw.edu.pl/badania/publikacje-wydzialu/
https://sedn-demo.opi.org.pl/

