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WYDZIAŁ NEOFILOLOGII UW

styczeń | 2021

Szanowni Państwo, 

INFORMACJA SZCZEGÓLNIE WAŻNA !!!

z przyjemnością przesyłamy styczniowe zestawienie najważniejszych kwestii dotyczących naszego Wydziału. Ten numer biuletynu 
okazał się wyjątkowo obszerny, jednak mamy nadzieję, że wszystkie informacje będą dla Państwa przydatne i interesujące.

Jednocześnie bardzo dziękujemy za Państwa zaangażowanie i wkład w życie Jednostki. To mnóstwo pracy, której efekty 
bardzo cieszą!

Łączymy serdeczne pozdrowienia oraz życzenia wszelkiej pomyślności i dalszych sukcesów w tym nowo rozpoczętym roku!

Zespół Dziekański

PBN – szkolenia pracowników Wydziału

informacje wydziałowe

Na wstępie informujemy o szkoleniu w zakresie pracy z bazą PBN organizowanego dla Pracowników naszego Wydziału. W kontekście  
tegorocznej ewaluacji kluczowe jest, by wszyscy z Państwa wzięli w nim udział.

Ze względu na liczne zapytania z Państwa strony dotyczące braku danych w bazie lub błędów i nieścisłości pojawiających się w znajdują-
cych się tam rekordach, Zespół Dziekański uznał za konieczne zmianę dotychczasowego sposobu pracy z bazą PBN.

Jako że baza PBN będzie podstawowym źródłem informacji w tegorocznej ewaluacji, konieczne jest uporządkowanie znajdujących się 
tam danych za lata 2017-2021, co najlepiej są w stanie uczynić autorzy/redaktorzy publikacji.

W tym celu, w dniach:  
- 19 stycznia (wtorek) o godz. 16:30
- 20 stycznia  (środa)  o godz. 16:30
- 22 stycznia (piątek) o godz. 16:30 

odbędą się szkolenia online dla Pracowników naszego Wydziału przygotowane i przeprowadzone przez Wydziałowego Importera  
Danych  Bibliograficznych p. Maję Bogajczyk, która zaprezentuje czynności, które musi wykonać każdy Pracownik (takie jak zsynchroni-
zowanie publikacji z PBN i ORCiD), aby jej/jego publikacje mogły być uznane w procesie ewaluacji, oraz sposób uzupełnienia i poprawie-
nia danych  już znajdujących się w systemie. 

UWAGA: są to trzy terminy tego samego szkolenia, aby każdy z Państwa mógł wybrać najdogodniejszą dla siebie datę. 
Nie ma konieczności zapisów. Prosimy o dołączenie do jednego ze spotkań w dogodnym dla Państwa terminie. 

Poniżej przesyłamy jeden link do wszystkich trzech spotkań:
https://meet.google.com/jgy-uerv-tgr

https://meet.google.com/jgy-uerv-tgr
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Komunikat Ministra o ustanowieniu programu „Narodowy Program Rozwoju Humanistyki” i naborze wniosków
 
Dnia 22 września 2020 r. Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego podpisał komunikat o ustanowieniu programu pod nazwą „Narodowy 
Program Rozwoju Humanistyki” i naborze wniosków.

 Pierwszy nabór wniosków w roku 2020 trwał od dnia 25 września 2020 r. do dnia 30 października 2020 r. – nabór zamknięty
 Drugi nabór wniosków w roku 2020 trwa od dnia 21 grudnia 2020 r. do dnia 31 stycznia 2021 r.

Wnioski należy składać za pośrednictwem systemu OSF.

Źródło: 

https://www.gov.pl/web/nauka/komunikat-ministra-nauki-i-szkolnictwa-wyzszego-o-ustanowieniu-programu-narodowy-program-roz-
woju-humanistyki-i-naborze-wnioskow

OTWARTE KONKURSY ORAZ PLANOWANE TERMINY NABORU WNIOSKÓW

BADANIA

Narodowe Centrum Nauki: konkurs Weave – UNISONO
 
Program Weave ma na celu uproszczenie procedur, składania i wyboru projektów angażujących badaczy z dwóch lub trzech krajów/
regionów europejskich. Program realizowany jest zgodnie z procedurą agencji wiodącej, co oznacza, że wspólne, międzynarodowe pro-
jekty badawcze oceniane są tylko w jednej instytucji – agencji wiodącej – właściwej dla jednego z uczestniczących w danym projekcie 
zespołów, w obrębie konkursu stanowiącego stały element jej oferty. Agencja wiodąca przedstawia pozostałym zaangażowanym insty-
tucjom projekty rekomendowane do finansowania, wyłonione w wyniku tej oceny. Rolę agencji wiodącej pełni instytucja partnerska wła-
ściwa dla wnioskodawcy koordynującego w danym wniosku; jest on wskazywany przez zaangażowane w dany projekt zespoły badawcze.
 
Agencje uczestniczące w programie Weave, ze wsparciem Science Europe, stworzyły interaktywne narzędzie online umożliwiające 
 naukowcom zdiagnozowanie dostępnych w ramach programu możliwości finansowania projektów badawczych.
Od 2021 r. Narodowe Centrum Nauki będzie w programie WEAVE kontynuowało współpracę z instytucjami partnerskimi z:

 Austrii (Austrian Science Fund – Fonds zur Förderung der wissenschaftlichen Forschung – FWF),
 Czech (Czech Science Foundation – Grantová agentura České Republiky – GAČR),
 Słowenii (Slovenian Research Agency – Javna agencija za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije – ARRS),
 Szwajcarii (Swiss National Science Foundation – SNSF),
 Niemiec (German Research Foundation – Deutsche Forschungsgemeinschaft – DFG).

W kolejnych latach planowane jest rozszerzenie współpracy NCN o inne instytucje finansujące badania naukowe uczestniczące w pro-
gramie Weave.

W NCN nabór wniosków krajowych we wszystkich dyscyplinach nauki w ramach programu Weave będzie prowadzony w dwóch konkur-
sach, zależnie od tego, czy rolę agencji wiodącej pełnić będzie zagraniczna instytucja partnerska czy NCN, a mianowicie:
 w konkursie WEAVE-UNISONO – w przypadku wniosków krajowych, dla których wnioski wspólne będą składane i oceniane  
w zagranicznych instytucjach partnerskich jako agencjach wiodących (w 2021 r. w: FWF, GAČR, ARRS, SNSF lub DFG); szczegółowe  
informacje dotyczące warunków konkursu zostaną opublikowane 4 stycznia 2021 r. na stronie internetowej NCN; nabór ciągły od stycz-
nia 2021 r., zgodnie z wymogami agencji wiodącej.
 we wrześniowej edycji konkursu OPUS – w przypadku wniosków krajowych o finansowanie projektów badawczych realizowa-
nych w ramach współpracy LAP ocenianych w NCN jako agencji wiodącej.

Więcej informacji:  https://www.ncn.gov.pl/aktualnosci/2020-12-18-zapowiedz-programu-weave?language=pl

https://www.gov.pl/web/edukacja-i-nauka/komunikat-ministra-nauki-i-szkolnictwa-wyzszego-o-ustanowieniu-programu-narodowy-program-rozwoju-humanistyki-i-naborze-wnioskow
https://www.gov.pl/web/edukacja-i-nauka/komunikat-ministra-nauki-i-szkolnictwa-wyzszego-o-ustanowieniu-programu-narodowy-program-rozwoju-humanistyki-i-naborze-wnioskow
https://www.ncn.gov.pl/aktualnosci/2020-12-18-zapowiedz-programu-weave?language=pl
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Narodowe Centrum Nauki: konkurs Sonatina 5

Konkurs Sonatina 5 skierowany jest do osób, które posiadają stopień naukowy doktora uzyskany w okresie do 3 lat przed rokiem wystą-
pienia z wnioskiem lub którym tytuł doktora zostanie nadany do 30 czerwca 2021 r. Dla kierownika projektu badawczego musi zostać 
zaplanowane zatrudnienie w pełnym wymiarze czasu pracy, na podstawie umowy o pracę, w podmiocie innym niż podmiot, w którym 
kierownik projektu uzyskał stopień naukowy doktora. Ponadto w projekcie musi zostać zaplanowany staż zagraniczny trwający od 3 do 6 
miesięcy w wybranym przez kierownika projektu zagranicznym ośrodku naukowym.

Termin składania wniosków:
do 8 marca 2021 r. w BOB (termin wewnętrzny)
do 15 marca 2021 r. w NCN

Więcej informacji: https://www.ncn.gov.pl/ogloszenia/konkursy/sonatina5

Mikrogranty IDUB 

OTWARTE KONKURSY:

 III.3.1. Stypendia dla olimpijczyków

Stypendia IDUB otrzymuje student pierwszego roku jednolitych studiów magisterskich lub studiów pierwszego stopnia Uniwersytetu 
Warszawskiego , który podjął studia na Uniwersytecie Warszawskim w roku uzyskania świadectwa dojrzałości i jest:

 - laureatem krajowej olimpiady przedmiotowej 
lub
 - uczestnikiem olimpiady międzynarodowej

Więcej informacji: https://inicjatywadoskonalosci.uw.edu.pl/dzialania/iii-3-1/

 IV.3.1. Granty wewnętrzne Uniwersytetu Warszawskiego dla podniesienia potencjału badawczego pracowników

Poszczególne rodzaje wsparcia w ramach mikrograntów:
- udział w konferencjach;
- organizacja konferencji przez Uniwersytet Warszawski;
- kwerendy;
- dofinansowanie wydawania publikacji;
- wizyty studyjne;
- badania wstępne;
- pokrycie kosztów korekty przez native speakera tekstu naukowego do opublikowania w czasopiśmie lub rozdziału w monografii.

Szczegółowe zasady dla poszczególnych rodzajów wsparcia w ramach mikrograntów: 
https://inicjatywadoskonalosci.uw.edu.pl/dzialania/iv-3-1/ 

 I.2.4. Wspomaganie aktywności publikacyjnej w modelu open access

Zasady wykupu opcji open access dla artykułów oraz monografii ze środków IDUB: 
https://inicjatywadoskonalosci.uw.edu.pl/dzialania/iv-3-1/

ZAPOWIEDZI:

 II.4.1. Organizacja kongresów międzynarodowych o znaczeniu światowym

Celem działania jest zorganizowanie na Uniwersytecie Warszawskim unikatowych w skali światowej konferencji i kongresów pod au-
spicjami m.in. prestiżowych stowarzyszeń czy sieci skupiających wybitnych naukowców z poszczególnych dziedzin. Kluczową kwestią 
dla zwiększenia rozpoznawalności UW na arenie międzynarodowej, w tym wyników badań prowadzonych na uczelni, jest dotarcie z nimi 
do jak najszerszego grona badaczy, w tym do tych, którzy są uznawani za światowych liderów. Należy również założyć, że wydarzenia  
okołokonferencyjne stworzą szansę pracownikom UW na nawiązywanie współpracy naukowej.

Planowany termin rozpoczęcia naboru: IV kwartał 2020. W ramach tego działania planowany jest jeden konkurs rocznie.

Źródło: https://inicjatywadoskonalosci.uw.edu.pl/dzialania/ii-4-1/

https://www.ncn.gov.pl/ogloszenia/konkursy/sonatina5
https://inicjatywadoskonalosci.uw.edu.pl/dzialania/iii-3-1/
https://inicjatywadoskonalosci.uw.edu.pl/dzialania/iv-3-1/
https://inicjatywadoskonalosci.uw.edu.pl/dzialania/iv-3-1/
https://inicjatywadoskonalosci.uw.edu.pl/dzialania/ii-4-1/
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 I.1.1 / IV.1.1. Program Mentor

Celem działania jest umożliwienie krótkich pobytów na Uniwersytecie Warszawskim wybitnych, nagradzanych za osiągnięcia naukowe 
badaczy, w tym uhonorowanych nagrodą Nobla i medalem Fieldsa. W czasie pobytów zaproszeni naukowcy odbędą spotkania z zespoła-
mi naukowymi z ich dziedziny, zapoznają się z prowadzonymi w tych zespołach badaniami oraz poprowadzą wykłady. Dodatkowo przewi-
duje się możliwość ustalenia indywidualnych spotkań mentoringowych.

Planowany termin rozpoczęcia naboru: IV kwartał 2020

Nabór w ramach tego działania ma charakter ciągły; realizacja konkretnych projektów odbywa się na zasadzie porozumienia pomiędzy 
badaczem, jednostką goszczącą oraz Kierownikiem Programu IDUB.

Źródło: https://inicjatywadoskonalosci.uw.edu.pl/dzialania/i-1-1/

 IV.4.1. Kompleksowy program wsparcia dla doktorantów UW – w porozumieniu z samorządem doktorantów 
 i kierownictwem szkół doktorskich

Działanie jest przeznaczone dla doktorantów kształcących się na studiach III stopnia oraz w ramach szkół doktorskich.
Jego głównym celem jest wsparcie doktorantów w przygotowywaniu przez nich rozpraw doktorskich oraz popularyzacji wyników pro-
wadzonych w ich ramach badań m.in. poprzez publikacje w uznanych międzynarodowo czasopismach i wydawnictwach naukowych.  
W ramach działania będzie dostępna specjalna ścieżka skierowana do doktorantów planujących prowadzenie badań w ramach jednego  
z pięciu Priorytetowych Obszarów Badawczych. Zakwalifikowani, kształcący się na studiach III stopnia oraz w ramach szkół doktorskich, 
będą uzyskiwać specjalne dodatki do stypendiów oraz realizować elementy programu kształcenia bezpośrednio związane z POB.

Planowany termin rozpoczęcia naboru: grudzień 2020 r. / styczeń 2021 r.
W ramach tego działania planowane są cztery konkursy rocznie.

Źródło: https://inicjatywadoskonalosci.uw.edu.pl/dzialania/iv-4-1/

 I.1.3. Wspieranie naukowców z zagranicy aplikujących o wspólne prestiżowe granty badawcze z Uniwersytetem Warszawskim

Celem działania jest wsparcie naukowców z zagranicy planujących realizację swoich projektów badawczych na UW, np. w ramach 
programu Stypendia Indywidualne Marii Skłodowskiej-Curie (MSCA Individual Fellowships) lub w ramach grantów Europejskiej Rady  
ds. Badań w programie Horizon Europe. W ramach działania UW zaoferuje wsparcie przygotowania wspólnych wniosków i pomoc admi-
nistracyjną już na wczesnym etapie aplikowania.

Planowany termin rozpoczęcia naboru: 2021 r.
W ramach tego działania planowane są dwa konkursy rocznie.

Źródło: https://inicjatywadoskonalosci.uw.edu.pl/dzialania/i-1-3/

 Nowe Idee

Konkursy w ramach „Nowych Idei” będą organizowane przez Priorytetowe Obszary Badawcze (POB) i adresowane do Pracowników  
Uniwersytetu Warszawskiego, zaliczanych do liczby N, którzy planują realizację przedsięwzięć badawczych wpisujących się w tematykę 
POB w Programie IDUB. Każdy projekt musi przyczyniać się do realizacji celów oraz wskaźników Programu. Przewiduje się organizację 
pięciu konkursów odpowiadających poszczególnym POB.

Planowana pula środków w pierwszej edycji konkursu wynosi łącznie ok. 3 mln zł. Przewidywana minimalna wartość projektu  
to 30 tys. zł. Okres realizacji projektów badawczych to maksymalnie 24 miesiące. Projekty będą podlegały rozliczeniu finansowemu  
oraz merytorycznemu.

Do końca lutego 2021 r. planowane jest ogłoszenie pierwszych pilotażowych konkursów pod wspólną nazwą Nowe Idee.

Źródło: https://inicjatywadoskonalosci.uw.edu.pl/dzialania/ni/

 IV.2.2. Włączanie utalentowanych młodych naukowców do zespołów badawczych

W ramach działania stworzony zostanie program stypendialny dla młodych badaczy spoza UW, którego celem będzie pokrycie kosz-
tów pobytu i udziału w procesie badawczo-dydaktycznym przez okres 3-6 miesięcy, w jednej z wybranych jednostek UW. Pozwoli  
to zainicjować programy współpracy pomiędzy UW a wybranymi ośrodkami krajowymi i zagranicznymi, przyczyniając się do wzmocnie-
nia aktywności badawczej i pozycji Uniwersytetu.

Planowany termin rozpoczęcia naboru: I kwartał 2021 r.
W ramach tego działania planowany jest jeden konkurs rocznie.

Źródło: https://inicjatywadoskonalosci.uw.edu.pl/dzialania/iv-2-2/

https://inicjatywadoskonalosci.uw.edu.pl/dzialania/i-1-1/
https://inicjatywadoskonalosci.uw.edu.pl/dzialania/iv-4-1/
https://inicjatywadoskonalosci.uw.edu.pl/dzialania/i-1-3/
https://inicjatywadoskonalosci.uw.edu.pl/dzialania/ni/
https://inicjatywadoskonalosci.uw.edu.pl/dzialania/iv-2-2/
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POZOSTAŁE PROJEKTY

 4EU+: drugi nabór wniosków na projekty edukacyjne

Dnia 2 stycznia 2021 r. został ogłoszony drugi nabór wniosków 
na projekty edukacyjne w ramach Sojuszu 4EU+ finansowane przez Erasmus+.  
Projekty muszą:

 angażować co najmniej trzy uczelnie członkowskie z 4EU+ (włączając uniwersytet zgłaszający projekt);
 wykazywać zgodność tematyczną z jednym z czterech obszarów flagowych;
 zawierać działania edukacyjne oraz mobilność studentów (fizyczną, wirtualną lub mieszaną);
 realizacja projektu musi zakończyć się najpóźniej 30 września 2022 roku.

Działania edukacyjne mogą być realizowane w różnych formach – od krótkoterminowych intensywnych zajęć, poprzez łączone kur-
sy i moduły, aż po nowe wspólne programy studiów. Projekty powinny zawierać innowacyjne rozwiązania edukacyjne skierowane 
do studentów/doktorantów Sojuszu, zakładać aktywny udział studentów/doktorantów w ich realizacji oraz zapewniać możliwość  
długoterminowej współpracy w obszarze kształcenia. Mile widziane są zwłaszcza projekty ukierunkowane na studentów studiów 
licencjackich oraz skupione na umiejętności korzystania z danych (data literacy).

Termin składnia wniosków: 1 marca 2021 r.
Czas realizacji: 1 czerwca 2021 r. – jesień 2022 r.

Więcej informacji i formularz wniosku znaleźć można na: https://4euplus.eu/4EU-190.html
oraz na: https://www.uw.edu.pl/drugi-konkurs-na-projekty-edukacyjne-4eu/ 

Kontakt: 4euplus@uw.edu.pl

 IV.2.1. Wzmacnianie potencjału badawczego kadry naukowej, szczególnie młodej, w celu osiągnięcia doskonałości naukowej

Elementami zdobywania doświadczenia zawodowego oraz samodzielności naukowej są m.in. mobilność wyjazdowa oraz realizacja 
projektów badawczych w prestiżowych ośrodkach zagranicznych, szczególnie w pierwszych kilku latach po uzyskaniu stopnia doktora.  
W ramach działania zostanie uruchomiony program stypendialny związany z różnymi elementami budowania prestiżu międzynarodo-
wego badaczy, wspierający realizację krótko- i średnioterminowych staży badawczych i zwiększenie dzięki temu ich zdolności publika-
cyjnej. Elementem grantu indywidulnego będą środki na powrót po pobycie za granicą. Przydzielone fundusze pozwolą na utworzenie 
przez młodego badacza, po powrocie ze stażu, swojego pierwszego zespołu badawczego ulokowanego na Uniwersytecie Warszawskim.

Planowany termin rozpoczęcia naboru: I kwartał 2021 r.
W ramach tego działania planowany jest jeden konkurs rocznie.

Źródło: https://inicjatywadoskonalosci.uw.edu.pl/dzialania/iv-2-1/

 IV.5.2. Program dla młodych badaczek i dydaktyczek

Projekty w ramach tego działania będą podejmować problem utraty zaangażowania kobiet w toku rozwoju kariery naukowej i dydak-
tycznej (na najwyższych stanowiska akademickich kobiety stanowią na UW jedynie 1/3 ogółu). Na podstawie diagnozy obecnej sytuacji 
zostaną stworzone rozwiązania metodologiczne i organizacyjne dla przyszłych programów rozwojowych na UW, tak aby przeciwdziałać 
zjawisku „marnowania” potencjału badaczek i dydaktyczek na poszczególnych etapach kariery naukowej. Badaczki i dydaktyczki uczest-
niczące w programie uzyskają wsparcie finansowe w planowaniu i realizacji indywidulanej ścieżki rozwoju zawodowego.

Planowany termin rozpoczęcia naboru: marzec 2021 r.

W ramach tego działania planowane są dwa konkursy w trakcie całego Programu IDUB.
Jeden z konkursów odbędzie się w 2021 roku; w każdym konkursie zostanie wyłonionych 15 młodych badaczek i dydaktyczek zatrudnionych 
na Uniwersytecie Warszawskim.

Źródło: https://inicjatywadoskonalosci.uw.edu.pl/dzialania/iv-5-2/

 

https://4euplus.eu/4EU-190.html
https://www.uw.edu.pl/drugi-konkurs-na-projekty-edukacyjne-4eu/
https://inicjatywadoskonalosci.uw.edu.pl/dzialania/iv-2-1/
https://inicjatywadoskonalosci.uw.edu.pl/dzialania/iv-5-2/
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 11 lutego 2021 r. | 4EU+:  warsztaty dotyczące drugiego nabór wniosków na projekty edukacyjne Erasmus+ 

Dnia 11 lutego 2021 r. w godz. 10:00-16:00 odbędą się warsztaty dla osób planujących złożenie wniosku na projekty edukacyjne  
w ramach Sojuszu 4EU+. Warsztaty będą prowadzone przez ekspertów Work Package 3 zajmujących się organizacją i realizacją zadań 
edukacyjnych w ramach projektu Erasmus+ oraz koordynatorów obszarów flagowych 4EU+. 
W programie m.in.: cele i warunki drugiego naboru na projekty edukacyjne, informacje, jak zaplanować budżet projektu i mobilność, 
propozycje innowacyjnych działań edukacyjnych oraz prezentacje projektów zaakceptowanych w pierwszym naborze. Przewidywany 
czas na dyskusje i pytania. 

Warsztaty odbędą się w formie online. 
Więcej informacji i formularz rejestracyjny znajdziecie Państwo na: https://4euplus.eu/4EU-16.html?event=21974&lang=en 

Zgłoszenia na Festiwal Nauki i Kultury „Les Festives de Sorbonne Université” 3-6 czerwca 2021 r.

Do 29 stycznia trwa nabór propozycji na Festiwal Nauki i Kultury organizowany przez Uniwersytet Sorboński. Przewodnią myślą  
festiwalu jest „Wyobrażenie przyszłości” w ramach której wyodrębniono cztery wątki tematyczne związane z obecnymi wyzwaniami:

 Natura: Jaka jest przyszłość ludzkości? Budowa nowych związków między ludźmi a środowiskiem;
 Człowiek jutra: Rozwój, pomoc, modyfikacja czy nacisk? Od rozwoju do naprawy;
 Sztuka, kultura i dziedzictwo: Jakie role pojawią się po zmianie społeczeństw? Tworzenie świata jutra;
 Indywidualne wolności a prawa cywilne: Tworzenie społeczeństwa jutra. 

Festiwal jest adresowany do społeczności akademickiej Uniwersytetu Sorbońskiego oraz uniwersytetów partnerskich z Sojuszu 
4EU+. Organizator zachęca do zgłoszeń multi i interdyscyplinarnych projektów przewidujących aktywne zaangażowanie słuchaczy 
(zwłaszcza młodszych w wieku 15-18 lat) w formie spotkań, warsztatów, wystaw, pokazów multimedialnych, wydarzeń artystycznych, 
konkursów czy gier. Zgłoszenia mogą także przesyłać studenci i doktoranci.

Więcej informacji: https://4euplus.eu/4EU-26-version1-english_les_festives_de_sorbonne_universite_2021_aap_up.pdf 
oraz: https://www.sorbonne-universite.fr/en/lesfestives 

1. Mikrogranty przyznane w listopadzie i grudniu na Wydziale Neofilologii:

 

TYTUŁ IMIĘ I NAZWISKO CEL KWOTA DATA

dr Marta Wojakowska
wykup opcji Open Access dla monografii w Wydawnictwach Uniwersytetu 
Warszawskiego 10 650,00 zł 06-11-2020

dr Anna Rędzioch-Korkuz
wykup opcji Open Access dla artykułu w czasopiśmie Perspectives: Stu-
dies in Translation Theory an Practice 11 500,00 zł 24-11-2020

prof. 
dr hab.

Katarzyna 
Grzywka-Kolago

dofinansowanie wydania monografii w Wydawictwach Uniwersytetu War-
szawsiego pt.: „Märchen und Spiel”

9 127 zł 24-11-2020

dr hab. Justyna Włodarczyk wykup opcji Open Access dla artykułu  w czasopiśmie CulturalGeographies 14 400,00 zł 29-12-2020

dr hab. Ewa Łuczak
doinansowanie organizacji sympozjum międzynarodowego „Battling 
Eugenics: Debates and The Rise of Opposition in Science and Culture” 20 000 zł 30-12-2020

https://4euplus.eu/4EU-16.html?event=21974&lang=en
https://4euplus.eu/4EU-26-version1-english_les_festives_de_sorbonne_universite_2021_aap_up.pdf
https://www.sorbonne-universite.fr/en/lesfestives
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2. Dofinansowanie projektu „Motherhood Studies Network”
 

 Projekt „Motherhood Studies Network” złożony przez grupę pod kierownictwem dr hab. Justyny Wierzchowskiej z Instytutu Angli-
styki otrzymał dofinansowanie w drugiej edycji minigrantów dla międzyuczelnianych zespołów naukowych w ramach partnerstw 
strategicznych, którego celem jest wzmocnienie współpracy naukowej pomiędzy UW a uczelniami Sojuszu 4EU+ poprzez realizację  
wspólnych projektów badawczych. Projekt będzie realizowany we współpracy z naukowcami z Uniwersytetu Karola w Pradze  
oraz Uniwersytetu w Mediolanie.

3. Dofinansowanie projektu „Semantyka japońskich konstrukcji cytacyjnych, badania wstępne”

Z przyjemnością informujemy, że dr Jan Wiślicki (Katedra Lingwistyki Formalnej) otrzymał dofinansowanie badań „Semantyka japoń-
skich konstrukcji cytacyjnych, badania wstępne” w ramach programu Miniatura 4 (NCN).
Przyznana kwota: 9 214 zł.

Serdecznie gratulujemy!

Zespół Badań nad Rękopisami Siglum 
 
Na Wydziale został utworzony interdyscyplinarny zespół badawczy – Zespół Badań nad Rękopisami Siglum – którego celem jest upo-
wszechnianie wiedzy na temat kultury rękopiśmiennej oraz prowadzenie badań naukowych we współpracy z polskimi i zagranicznymi 
placówkami badawczymi w dziedzinie studiów nad rękopisami i edytorstwem tekstów dawnych. 
 
Założycielkami zespołu są dr hab. Monika Opalińska z Instytutu Anglistyki i dr hab. Anna Just z Instytutu Germanistyki. Z zespołem 
będzie współpracować mgr Agnieszka Fabiańska z Gabinetu Rękopisów BUW, specjaliści w zakresie rękopisów z innych jednostek 
UW, studenci i doktoranci.
 
Członkowie Zespołu planują prowadzenie działań obejmujących współpracę naukową i popularyzację wiedzy o średniowieczu  
i czasach nowożytnych. Na najbliższe lata zaplanowano m.in. następujące działania (w wersji stacjonarnej lub online):

- cykliczne spotkania i warsztaty ze studentami i doktorantami w Gabinecie Rękopisów BUW; w ramach tych spotkań studenci będą 
mieli możliwość poznać podstawy warsztatu w bezpośredniej pracy z manuskryptami ze zbiorów BUW;
- wykłady, seminaria i warsztaty z mediewistami z zagranicznych ośrodków badawczych otwarte dla studentów, doktorantów i kadry 
naukowej UW, organizowane przynajmniej raz do roku;
- cykl gościnnych wykładów z mediewistyki otwartych dla studentów i doktorantów UW (2 wykłady w semestrze); będzie to kontynu-
acja wykładów organizowanych od roku 2015 w Instytucie Anglistyki UW z udziałem gości z Polski i zagranicy;
- kontynuacja badań w projektach indywidualnych i zespołowych;
 
W marcu odbędzie się webinarium, na którym członkowie Zespołu przedstawią swoje projekty i zakres prac badawczych. 
Wkrótce powstanie też witryna internetowa, dokumentująca działalność Zespołu.

WYDARZENIA

Seminarium

dr hab. Justyna Wierzchowska 
„TEORIA AFEKTÓW I LITERATURA”
26 stycznia 2021 r., godz. 17:00

Organizator: Forum literaturoznawcze

Spotkanie odbędzie się na platformie Zoom:
https://us02web.zoom.us/j/88360202014 

Lektury zostaną przesłane niebawem w zaproszeniu mailowym.

https://us02web.zoom.us/j/88360202014#success


Wykład otwarty 

John-Michael Warner (Kent State University)  
„SOCIALITY: INSIDE THE RUNNING FENCE CORPORATION”
21 stycznia 2021 r., godz. 13:15

Organizator: American Studies Encounters

Wydarzenie ma charakter zdalny, link do wydarzenia: https://us02web.zoom.us/j/81487147093
Więcej informacji: https://fb.me/e/3w6NbNGlW lub https://americanencounters.wordpress.com/upcoming-guest-talks/ 

Wykład dla Wydziału Neofilologii UW

dr hab. med. Anna Wójcicka

„SZCZEPIONKA PRZECIWKO COVID-19 – NAJWAŻNIEJSZE INFORMACJE”
21 stycznia r. godz. 16:00

Organizator: Wydział Neofilologii UW
Spotkanie odbędzie się na platformie Zoom. Link do spotkania zostanie przesłany wkrótce.

UWAGA: ze względu na duże zainteresowanie wykładem oraz wydolność platformy Zoom bardzo prosimy o informację, kto z Państwa 
chciałby wziąć w nim udział. W ten sposób najlepiej uda nam się dopasować wykorzystywane narzędzia do liczebności grupy.

Zgłoszenia prosimy przesyłać na adres: maria.balkan@uw.edu.pl

Do RND Historia:

 dr hab. Jerzy Mazurek 
 dr hab. Katarzyna Mikulska

Do RND Językoznawstwo:

 dr hab. Agnieszka Otwinowska-Kasztelanic 
 dr Marcin Opacki

Do RND Literaturoznawstwo:

 dr hab. Anna Cetera-Włodarczyk, prof. ucz.
 dr hab. Joanna Godlewicz-Adamiec 
 prof. dr hab. Małgorzata Grzegorzewska 
 prof. dr hab. Katarzyna Grzywka-Kolago 
 dr hab. Urszula Ługowska
 dr hab. Robert Małecki, prof. ucz. 
 dr hab. Zoltan Nemeth, prof. ucz. 
 dr hab. Dominika Oramus, prof. ucz. 
 prof. dr hab. Hanna Serkowska

INFORMACJE ORGANIZACYJNE
Informujemy o nowo wybranych składach Rad Naukowych Dyscyplin UW oraz Rad Dydaktycznych.

RADY NAUKOWE DYSCYPLIN UW

Ukazały się Zarządzenia Rektora UW w sprawie powołania członków Rad Naukowych Dyscyplin na kadencję 2021-2024. Z Wydziału Neofilologii 
zostały powołane następujące osoby:
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https://us02web.zoom.us/j/81487147093#success
https://www.facebook.com/events/1088301785004692/?acontext=%7B%22ref%22%3A%2252%22%2C%22action_history%22%3A%22[%7B%5C%22surface%5C%22%3A%5C%22share_link%5C%22%2C%5C%22mechanism%5C%22%3A%5C%22share_link%5C%22%2C%5C%22extra_data%5C%22%3A%7B%5C%22invite_link_id%5C%22%3A768097850456192%7D%7D]%22%7D
https://americanencounters.wordpress.com/upcoming-guest-talks/
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Do RND Nauki o Polityce i Administracji oraz Nauki o Bezpieczeństwie:

 dr hab. Katarzyna Dembicz, prof. ucz.

W głosowaniu do Rad Naukowych Dyscyplin UW w kadencji 2021-2024 wyłoniono następujące osoby z Wydziału Neofilologii:

Do RND Językoznawstwo:

 dr hab. Waldemar Czachur, prof. ucz. 
 prof. dr hab. Magdalena Danielewiczowa
 dr Anna Grzeszak
 dr hab. Anna Jaroszewska 
 dr hab. Radosław Kucharczyk 
 prof. dr hab. Jacek Perlin 
 dr hab. Ewa Pilecka
 dr Joanna Rydzewska-Siemiątkowska
 dr hab. Izabela Szymańska 
 dr hab. Anna Wojtyś
 dr hab. Maria Załęska 

Do RND Literaturoznawstwo:

 dr Ewelina Bator 
 prof. ucz. dr hab. Bartłomiej Błaszkiewicz
 dr Marcin Kołakowski 
 dr Małgorzata Kosacka
 prof. ucz. dr hab. Ewa Łuczak
 dr hab. Marta Piłat-Zuzankiewicz
 dr Przemysław Uściński
 prof. ucz. dr hab. Izabella Zatorska
 dr hab. Judyta Zbierska-Mościcka

Do RND Nauk o Kulturze i Religii:

 dr Marta Wójtowicz-Wcisło

RADY DYDAKTYCZNE W KADENCJI 2021-2024

Rada Dydaktyczna dla kierunku filologia angielska:

 dr hab. Bartłomiej Czaplicki
 mgr Elżbieta Foltyńska
 prof. ucz dr hab. Romuald Gozdawa-Gołębiowski
 dr Wojciech Kasprzak
 dr Lucyna Krawczyk -Żywko
 dr hab. Klaudia Łączyńska
 dr hab. Zbigniew Możejko
 dr Anna Pochmara-Ryżko
 dr hab. Magdalena Pypeć
 dr hab. Justyna Wierzchowska
 dr hab. Justyna Włodarczyk

Rada Dydaktyczna dla kierunku germanistyka:

 dr Marta Czyżewska
 dr hab. Małgorzata Filipowicz
 dr hab. Anna Górajek
 dr hab. Anna Jaroszewska
 dr Przemysław Jóskowiak
 dr hab. Anna Just
 dr Małgorzata Kosacka
 dr hab. Krzysztof Tkaczyk
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Rada dydaktyczna dla kierunku filologia romańska:

 dr hab. Małgorzata Izert
 dr Agnieszka Janion
 dr Dariusz Krawczyk
 dr hab. Radosław Kucharczyk
 dr hab. Monika Kulesza
 dr Małgorzata Molska

Rada dydaktyczna dla kierunków: 
hispanistyka stosowana, iberystyka, iberystyka - hispanistyka,  iberystyka - portugalistyka, filologia iberyjska:

 mgr Olga Bagińska-Shinzatu
 dr Agnieszka Brylak
 mgr Magdalena Cybulska-Janczewa
 dr hab. Renata Diaz-Szmidt
 dr Aleksandra Jackiewicz
 dr Marcin Kołakowski
 dr hab. Karolina Kumor
 dr Urszula Ługowska
 dr hab. Katarzyna Mikulska
 prof. dr hab. Jacek Perlin
 dr Marta Piłat-Zuzankiewicz
 dr Kamil Seruga
 mgr Magdalena Walczuk

Rada dydaktyczna dla kierunków: 
fennistyka, filologia ugrofińska, hungarystyka:

 dr Ewelina Bator
 dr Anna Buncler
 dr Csilla Gizińska
 mgr Ildikó Kozak
 dr Łukasz Sommer
 dr Elżbieta Szawerdo
 dr Katalin Török

Rada dydaktyczna dla kierunku filologia włoska:

 dr hab. Alessandro Baldacci
 dr Anna Brysiak
 dr Katarzyna Foremniak
 dr Anna Gallewicz
 dr Patrycja Stasiak
 dr Izabela Szantyka

Rada dydaktyczna dla kierunku helwetologia – studia szwajcarskie:

 dr Małgorzata Kosacka (IG)
 dr Dariusz Krawczyk (IR)
 dr hab. Robert Małecki, prof. ucz. (IG)
 dr hab. Justyna Miecznikowska 
 (Wydział Nauk Politycznych i Studiów Międzynarodowych UW)
 dr Justyna Orzeł (KI)
 prof. dr hab. Dariusz Popławski 
 (Wydział Nauk Politycznych i Studiów Międzynarodowych UW)

Rada dydaktyczna dla kierunku studia filologiczno-kulturoznawcze:

 dr hab. Michał Jamiołkowski (IG)
 dr hab. Marcin Klik (IR)
 dr Marcin Kołakowski (ISII)
 dr Bartosz Lutostański (IA)
 dr Patrycja Stasiak (KI)
 dr Dariusz Zembrzuski (IA)
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Ośrodek egzaminacyjny Sorbony SELFEE na UW

Dzięki staraniom Instytutu Romanistyki na UW powstał pierwszy w tej części Europy i osiemnasty na świecie ośrodek egzaminacyjny 
Sorbony: Sorbonne Université SELFEE Service des examens de langue française réservés aux étudiants étrangers.

Ośrodek SELFEE istnieje na Wydziale Literatury Sorbonne Université w Paryżu od 1959 roku. Posiada filie w Grecji, Hiszpanii, Szwaj-
carii, USA, Chinach, ZEA i Egipcie. Każdego roku ponad 5000 kandydatów przystępuje w nich do egzaminu certyfikacyjnego (poziomy 
B1, B2, C1, C2 i C3), obejmującego różne kompetencje w zakresie języka francuskiego oraz znajomości literatury francuskojęzycznego 
obszaru językowego. Dyplom uznawany jest przez francuskie Ministerstwo Spraw Zagranicznych i uprawnia do podejmowania stu-
diów (np. doktoranckich) we Francji.

Prace Ośrodka SELFEE w Instytucie Romanistyki będą organizować mgr P. Peeters (koordynator), dr M. Wawrzonek i dr M. Wojakowska 
przy wsparciu Dyrekcji Instytutu.

Laboratoria językowe w nowej siedzibie przy Dobrej 55

W nowej siedzibie Wydziału przy ul. Dobrej 55 trwają prace nad utworzeniem dwóch laboratoriów do badań językowych, z których  
korzystać będą Pracownicy akademiccy Wydziału Neofilologii oraz Wydziału Lingwistyki Stosowanej. Będzie to laboratorium  
psycholingwistyczne Multi-R-Hub oraz laboratorium fonetyczne.

Laboratorium psycholingwistyczne Multi-R-Hub powstaje w ramach Działania II 3.7 IDUB UW z połączenia działających obecnie Labo-
ratorium Lingwistyki Eksperymentalnej (dr hab. A. Otwinowskiej-Kasztelanic) i Audiovisual Translation Lab (dr hab. A. Szarkowskiej, 
prof. ucz.). Dzięki temu będzie posiadało sprzęt i doświadczenie niezbędne do prowadzania różnorodnych badań nad przetwarza-
niem i przyswajaniem języków oraz tłumaczeniami. Docelowo, w laboratorium będzie można prowadzić badania empiryczne związane  
z pomiarami czasu reakcji na bodziec (z użyciem laptopów i oprogramowania np. PsychoPy, E-Prime), z wykorzystaniem technik oku-
lograficznych (eye-tracking) oraz neuroobrazowania (EEG). Laboratorium wyposażone będzie w dwa okulografy (prawdopodobnie  
firmy EyeLink), jeden stacjonarny (zakupiony z grantu Opus NCN dr hab. Szarkowskiej), drugi przenośny (zakupiony ze środków Dzia-
łania II 3.7) oraz laptopy z oprogramowaniem do analiz. W nowym budynku ma też powstać specjalna kabina do prowadzenia badań 
EEG, a ze środków Działania II 3.7 ma być zakupiona aparatura. Ze środków działania będzie też dodatkowo zatrudniona osoba dbająca  
o sprzęt i prowadząca szkolenia Pracowników w zakresie jego użycia.

W laboratorium fonetycznym będą prowadzone badania empiryczne z wykorzystaniem najnowszych technik obrazowania mowy.  
Laboratorium będzie wyciszone akustycznie i wyposażone w sprzęt audio oraz komputer z oprogramowaniem do analizy akustycznej 
dźwięków mowy. Została również podjęta próba pozyskania zewnętrznego finansowania badań z zastosowaniem najnowszej techniki 
ultrasonograficzej, pozwalającej na uzyskanie trójwymiarowego obrazu artykulacji w czasie. Laboratorium powstaje w ramach obec-
nie działającego laboratorium fonologicznego w Zakładzie Języka Angielskiego IA do którego sprzęt został zakupiony ze środków ZJA 
oraz grantu OPUS dr hab. Beaty Łukaszewicz.

Ankieta potrzeb szkoleń dla językoznawców

W ramach Działania II 3.7 „Wielojęzyczność” IDUB UW kierowanego przez dr hab. Agnieszkę Otwinowską-Kasztelanic chcemy stwo-
rzyć przyjazną przestrzeń badawczą dla językoznawców, zarówno w postaci zakupu potrzebnej aparatury, jak i w postaci wsparcia 
metodologicznego badań. Planujemy w semestrze letnim zaproponować Państwu cykl szkoleń (8-12 godzin), które będzie prowa-
dzić dr Magdalena Łuniewska-Etenkowska, zatrudniona jako post-doc (adiunkt) w ramach Działania II 3.7 IDUB UW. Ma ona bogate  
doświadczenie zarówno jako badaczka-psycholingwistka, statystyk jak i nauczyciel akademicki (https://scholar.google.pl/citation-
s?user=C_HpaxoAAAAJ&hl=pl). Zajęcia przeznaczone będą dla językoznawców (przede wszystkim dla Pracowników i Doktorantów 
Wydziału Neofilologii, Wydziału Polonistyki i Wydziału Lingwistyki Stosowanej UW). 

Dr Łuniewska dostosuje treść i formę pracy do Państwa potrzeb, dlatego chcemy zebrać informacje dotyczące zapotrzebowania na 
zajęcia i/lub konsultacje z zakresu metodologii badań empirycznych, obróbki danych i statystyki. 
Przesyłamy link do ankiety, która pozwoli poznać Państwa potrzeby:  
https://forms.gle/wgdKzh6D7JcZjWDHA

Wypełnienie ankiety zajmuje maksymalnie 5 minut. Prosimy o wypełnienie jej do 25 stycznia 2021 r. W drugiej połowie stycznia  
wrócimy z konkretną ofertą do tych osób, które wyrażą chęć uczestnictwa w szkoleniach. Zajęcia będą prowadzone w semestrze 
letnim (od końca lutego lub początku marca 2021).  W razie pytań prosimy o kontakt na adres: a.otwinowska@uw.edu.pl. 

https://scholar.google.pl/citations?user=C_HpaxoAAAAJ&hl=pl
https://scholar.google.pl/citations?user=C_HpaxoAAAAJ&hl=pl
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeHIGcn6tEDb9lKR_FnJNhVPKK9Fgx7DJkTqc1evIeOQXboaA/viewform
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PODCASTY INSTYTUTU ANGLISTYKI

Od marca 2020 roku działa kanał podcastowy Instytutu Anglistyki UW „IAmP - The Institute of English Studies Podcast”: 
https://soundcloud.com/iamp_universityofwarsaw/tracks

Dr Bartosz Lutostański (Instytut Anglistyki UW) prowadzi w nim rozmowy z pracownikami IA na tematy naukowe i kulturalne  
w formie pozbawionej naukowego żargonu. Celem kanału jest propagowanie działalności naukowo-dydaktycznej Pracowników  
Instytutu wśród wszystkich, którzy interesują się szeroko pojętą kulturą anglosaską (również językiem, historią i polityką Wielkiej 
Brytanii i USA).

W grudniu ukazały się dwa odcinki audycji: 

 wywiad z dr Anną Pochmarą o wyborach prezydenckich w USA; 
 wywiad  z Agnieszką Słodownik z portalu Dwutygodnik.com (specjalny odcinek noworoczny) poświęcony podcastom.

Zachęcamy również do odsłuchania starszych odcinków dostępnych na stronie kanału.

W ostatnim czasie ukazała się następująca publikacja:
 
 - Paryż, Marek (pod red.): Annie Proulx, Warszawa 2020.

W minionym miesiącu pracownicy Wydziału udzielili następujących wywiadów mediowych:

PUBLIKACJE

WYDZIAŁ W MEDIACH

prof. Józef Kwaterko
Czy Quebecowi wystarczy język zamiast 
niepodległości? 

dr Mirosław Miernik:
KultOFFe: American Rust Philippa Meyera

https://www.dzialzagraniczny.pl/2020/12/czy-quebecowi-wystarczy-
jezyk-zamiast-niepodleglosci-dzial-zagraniczny-podcast059/

https://audycje.tokfm.pl/podcast/99109,Wybory-bez-opozycji

PODCAST DZIAŁ ZAGRANICZNY

RADIO TOK FM 

https://soundcloud.com/iamp_universityofwarsaw/tracks
https://www.dzialzagraniczny.pl/2020/12/czy-quebecowi-wystarczy-jezyk-zamiast-niepodleglosci-dzial-zagraniczny-podcast059/
https://www.dzialzagraniczny.pl/2020/12/czy-quebecowi-wystarczy-jezyk-zamiast-niepodleglosci-dzial-zagraniczny-podcast059/
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POZOSTAŁE INFORMACJE

Pełnomocnik ds. rekrutacji na Wydziale Neofilologii UW 
Od 1 grudnia 2020 r. do 30 września 2024 r. funkcję Pełnomocnika ds. rekrutacji na Wydziale Neofilologii UW pełni dr Marcin Grad 
(Katedra Hungarystyki).

Pełnomocnik Dziekana ds. komunikacji i współpracy z otoczeniem społeczno-gospodarczym
Od 1 grudnia 2020 r. funkcję Pełnomocnika Dziekana ds. komunikacji i współpracy z otoczeniem społeczno-gospodarczym pełni  
dr Maria Balkan.

Sprawy kadrowe na poziomie Wydziału
Od 1 stycznia 2021 r. sprawy kadrowe na poziomie Wydziału prowadzi mgr Justyna Łukiewicz. Zajmująca się dotychczas tymi zadaniami 
mgr Urszula Subbotko-Mocur przeszła do innej jednostki UW.


