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OD DYREKCJI
Ogłosiliśmy ostatnio parę konkursów, poza tradycyjnymi dotyczącymi nowych
pracowników. Mam na myśli konkursy na redaktorów naczelnych Studiów
Socjologicznych i Ask. Research and Methods oraz konkurs na Dyrektora Szkoły
Nauk Społecznych. Traktujemy je poważnie, licząc, że znajdą się interesujący
kandydaci na te pozycje. Konsekwentnie będziemy tu stosować zasadę kadencyjności.
W związku z nową kadencją dyrektora zakończeniu uległa kadencja Kolegium i jest
obecnie powoływane na nową kadencję. Uzupełniliśmy skład Rady Wydawnictwa
o dr Mikołaja Ratajczaka, który został jej wiceprzewodniczącym. Dr Ratajczak jest od
pewnego czasu zaangażowany w proces doskonalenia naszego Wydawnictwa.
Wracamy do idei debat z inicjatywy prof. Antoniny Ostrowskiej. Ich nowa edycja o tytule
„Debaty o kraju i społeczeństwie” rozpocznie się spotkaniem kwietniowym
poświęconym polskiemu interesowi narodowemu. Planujemy książkę wykorzystującą
sesję 60.lecia oraz tworzenie systemu monitoringu społecznego w IFiS PAN.
To działania, które mają zwiększyć widzialność naszego Instytutu.
Powraca idea budowy centrum na ulicy Furmańskiej. Ostatnio Uniwersytet Warszawski
zaproponował pokrycie kosztów budowy w zamian za uzyskanie praw do całości
terenu. Analizujemy wraz z ISP PAN szanse i zagrożenia wynikające z realizacji tego
pomysłu.
Wyraźnie przyspieszają plany utworzenia Uniwersytetu PAN. Działa powołana przez
Prezesa PAN grupa przygotowująca projekt, zostałem powołany w jej skład. Ideą jest
uniwersytet badawczy złożony z instytutów, które nie utracą ani swej badawczej
orientacji, ani osobowości prawnej. Podjęcie inicjatywy przygotowania innowacyjnych
rozwiązań przez samą PAN wydaje się koniecznie szczególnie w sytuacji niepewnego
miejsca kształcenie na poziomie doktorskim w pewnych nowych projektach ustaw
dotyczących nauki i szkolnictwa. Krótko mówiąc: jeśli sami nie będziemy innowacyjni,
inni wymyślą innowacje dla nas i za nas, i wcale nie muszą być one korzystne. Dlatego
dobrze się stało, że władze Akademii mocno zaangażowały się w projekt Uniwersytetu
PAN.

Przypominam o zgłaszaniu inicjatyw dotyczących współpracy polsko-francuskiej
(z ośrodkiem na UW). Czekamy jeszcze na nowe zgłoszenia do 28 lutego. Ostatnio
miałem wykład w Europejskim Centrum Solidarności w Gdańsku – to bardzo aktywna
instytucja, chętnie by podjęła jakieś formy współpracy, proszę o propozycje.
Sytuacja finansowa Instytutu pozwoliła na wypłacenie dodatków zadaniowych przez
trzy miesiące. Co będzie dalej, zależeć będzie od wysokości dotacji, którą niedługo
powinniśmy poznać.
Andrzej Rychard
***
Na naszej stronie internetowej jest zamieszczony unikalny film socjologiczny z 1965
roku.
Link: http://www.ifispan.pl/unikalny-film-socjologiczny-z-1965-roku/

INFORMACJE NAUKOWE – SEMINARIA, KONFERENCJE,
REFERATY, DEBATY
Dr Marcin Serafin otrzymał grant Max Planck Society na stworzenie w IFiS PAN
„Max Planck Partner Group for the Sociology of Economic Life”. Celem zespołu będzie
prowadzenie badań oraz promowanie współpracy między IFiS PAN a naukowcami z Max
Planck Institute for the Study of Societies (http://www.mpifg.de/index_en.asp) w Kolonii.
W ramach współpracy możliwa będzie również wymiana doktorantów między Szkołą Nauk
Społecznych oraz International Max Planck Research School on the Social and Political
Constitution of the Economy (IMPRS-SPCE).
Przedmiotem badań będzie życie gospodarcze analizowane z perspektywy socjologii
ekonomicznej, zwłaszcza analiza nowych platform cyfrowych takich jak Uber; oraz wpływu
społecznie konstruowanych wyobrażeń i oczekiwań dotyczących przyszłości na
gospodarkę. Do kierowanej przez dr. Marcina Serafina grupy dołączą: dr Marta OlcońKubicka, Mateusz Halawa, dr Krzysztof Niedziałkowski oraz naukowcy z Instytutu Maxa
Plancka w Kolonii.
Granty Max Planck Partner Group są wyróżnieniem dla młodych naukowców, którzy
pracowali wcześniej w jednym z instytutów Maxa Plancka. Obecnie istnieje ponad 50 takich
grup partnerskich (https://www.mpg.de/272644/Partner_Groups).
Max Planck Partner Group w IFiS-ie będzie jedną z nielicznych grup z zakresu nauk
społecznych na świecie i pierwszą w tej części Europy.
Współpraca między IFiS PAN a MPIfG w Kolonii będzie trwała trzy lata, z możliwością
przedłużenia o kolejne dwa.
Przygotował: dr Marcin Serafin

Anna Gromada współorganizowała międzynarodową konferencję „Zdrowie
i Polityka Rynku Pracy", która odbyła się w dniach 1-3 lutego w Paryżu. Przewodniczyła
też sesji Niepełnosprawność i Rynek Pracy.
Źródło: Anna Gromada

Profesor Anna E. Kubiak wzięła udział w międzynarodowej konferencji pt. The role
of cemeteries as green urban spaces, 13 lutego, organizowanej przez Norwegian
Institute for Cultural Heritage Research w Oslo, gdzie wygłosiła referat pt. Civilized and
wild heterotopias of the Polish cemeteries.
Źródło: prof. Anna E. Kubiak

Instytut Europy Wschodniej Freie University w Berlinie zorganizował w campusie tej
uczelni w dn. 9-10 lutego międzynarodową konferencję Eastern Europe's New
Conservatives. Varieties and Explanations from Poland to Russia. W konferencji brało
udział około 30 badaczy (głównie socjologów, lecz również politologów, antropologów,

historyków i ekonomistów) z różnych ośrodków akademickich Chorwacji, Holandii, Kanady,
Niemiec, Rosji, Serbii, Słowenii, Polski, Wielkiej Brytanii, z których większość zajmuje się
naukowo problematyką pokomunistycznych krajów Europy Środkowej i Wschodniej.
Organizatorzy konferencji zaproponowali, by rozwój i polityczną ekspansję nowego
konserwatyzmu – lub w innych interpretacjach nowego populizmu – rozpatrywać
w perspektywie koncepcji Karla Polanyiego, który w klasycznej Wielkiej Transformacji
charakteryzował rozwój kapitalizmu w XIX i XX wieku w kategoriach dwukierunkowego
ruchu zasad organizujących społeczeństwo: 1) zasady liberalizmu gospodarczego,
działającej na rzecz dominacji samoregulującego się rynku oraz 2) zasady ochrony
społeczeństwa przed skrajnościami rynku. W warunkach globalizacji i integracji europejskiej
neokonserwatyzm w wielu państwach Europy Środkowej i Wschodniej stał się formą obrony
wobec roszczeń ideologii neoliberalnej, których realizacja zaczęła być postrzegana jako
zagrożenie dla tożsamości narodowej i kulturowej, a także podmiotowości oraz spójności
gospodarczej i społecznej. Zasadnicze wymiary analogicznych tendencji w Polsce, ich
genezę, przejawy oraz wybrane implikacje scharakteryzowałem w prezentacji
„Conservative modernization” and the rise of populism in Poland. The case of Law
and Justice. Konferencja stała się katalizatorem interesującej i ważnej dyskusji na temat
podobieństw oraz różnic pomiędzy działaniami partii neokonserwatywnych lub
populistycznych w Europie Środkowej i Wschodniej z odniesieniami porównawczymi
również do państw zachodnich, zwłaszcza Wielkiej Brytanii i Stanów Zjednoczonych. Do
końca roku planowane jest opublikowanie ostatecznej wersji wystąpień przygotowanych na
konferencję w którymś ze znanych wydawnictw anglojęzycznych (np. Routledge).
Dyskutowane były również plany dalszej współpracy pomiędzy ośrodkami naukowymi
państw biorących udział w konferencji.
Przygotował: prof. dr hab. Krzysztof Jasiecki

Filozofia Kognitywistyki IFiS PAN
16 lutego odbyło się kolejne posiedzenie Seminarium IFiS PAN Filozofia
Kognitywistyki, którego gościem była dr Krystyna Bielecka (UW). Tematem seminarium
były „Psychopatologie z perspektywy antyreprezentacjonizmu".
***
1 lutego dr Mira Marcinów wzięła udział w seminarium „Patologie decyzji",
dyskutując z prof. Robertem Piłatem i dr. hab. Marcinem Kapustą.
***
23 lutego dr Mateusz Hohol wraz z prof. Dominiką Dudek, prof. Jerzym
Aleksandrowiczem, prof. Jackiem Dubielem oraz dr Jackiem Prusakiem dyskutowali
w ramach obchodów Światowego Dnia Walki z Depresją.
Ponadto dr Mateusz Hohol w ramach cyklu Granice Nauki wygłosił wykład dla szerokiej
publiczności „Umysł ucieleśniony: czyli jaki?" (9 lutego).

***
Rozpoczęły się przygotowania do mającej odbyć się w dniach 20-22 października
2017 w Lublinie trzeciej międzynarodowej konferencji "Trends in Interdisciplinary
Studies: Understanding of Social Cognition", której współorganizatorem jest IFiS
PAN. W radzie programowej konferencji zasiada prof. Marcin Miłkowski, zaś dr Mateusz
Hohol jest członkiem komitetu organizacyjnego, kierowanego przez Witolda Wachowskiego
afiliowanego również przy IFiS PAN. Gościem specjalnym konferencji będzie prof. Daniel
Dennett – słynny kognitywista i filozof z Tufts University. Szczegóły na stronie
internetowej: http://avant.edu.pl/trends3/index.html .
Przygotował: dr Mateusz Hohol

Seminarium Etyki Biznesu i Socjologii Ekonomicznej IFiS PAN
16 lutego odbyło się seminarium, na którym dr Piotr Makowski (Uniwersytet Adama
Mickiewicza) przedstawił referat pt. „Problem intencjonalności w teorii działania
Tadeusza Kotarbińskiego”. Prezentacja została oparta na rozważaniach zawartych
w książce Tadeusz Kotarbiński’s Action Theory – Reinterpretive Studies. (New York:
Palgrave Macmillan, 2017) autorstwa referenta.
Swój wywód oparł on na konstatacji, że w dotychczasowej recepcji teorii działania
Tadeusza Kotarbińskiego, wyłożonej w Traktacie o dobrej robocie (Kotarbiński 1955),
brakuje analiz zależności, jaka konstytuuje się między tą teorią a reizmem jako ogólnym
stanowiskiem filozoficznym. Można więc twierdzić, że prakseologia jako teoria działania i
reizm (inaczej: konkretyzm, somatyzm) jako stanowisko w ontologii i filozofii języka to
propozycje niezależne, bowiem w swoim najważniejszym dziele Kotarbiński nie wspomina o
reizmie ani razu. Twierdzenie to nie ma jednak umocowania w innych pomniejszych pracach
Kotarbińskiego (np. Kotarbiński 1956); zaciemnia też ogólny, filozoficzny sposób podejścia
do działania, jaki obrał Kotarbiński w prakseologii. Według proponowanej interpretacji, reizm
– mimo, iż nie był i nie mógł być stosowany explicite w opracowywaniu terminologii
prakseologicznej – miał ogromny wpływ na ujęcie przez Kotarbińskiego wielu kwestii w teorii
działania. Jedną z poważniejszych konsekwencji myślenia reistycznego w prakseologii jest
problematyczność intencjonalności działania. Nawet jeśli przyjmiemy, iż reizm jako
stanowisko redukcjonistyczne nie wyklucza intencjonalności (Woleński 1985), to wydaje się,
iż nie miał on pozytywnego wpływu na sposób, w jaki Kotarbiński potraktował to zagadnienie
w prakseologii. W swoim wystąpieniu postaram się pokazać, iż prakseologia Kotarbińskiego
tym różni się od klasycznych ujęć działania, że nie podejmuje wprost rozważań nad
intencjonalnością. Myślenie reistyczne można potraktować jako częściowo odpowiedzialne
za taki stan rzeczy. Odwołując się do podstawowych dystynkcji i typów intencjonalności
działania można jednak pokazać, iż znaczna część z rozwiązań Kotarbińskiego zdradza
jego daleko posunięte rozumienie specyfiki intencjonalności. Okazuje się więc, że jeśli
rozważać intencjonalność explicite w kontekście poszczególnych propozycji Kotarbińskiego

(takich, jak np. działania automatyczne, planowane, czy kooperacja), znaczna część z nich
może się jawić jako nadal interesująca w kontekście współczesnych debat w teorii działania.
Przygotowała: prof. dr hab. Anna Lewicka-Strzałecka

Aktualności Zespołu Filozofii Kultury
Prof. Andrzej Leder wziął udział w spotkaniu z okazji wydania 47 numeru magazynu
RECEO (La Revue d'études comparatives Est-Ouest ), w którym opublikował tekst "La
révolution des somnambules" (RECEO vol. 47, n. 4, s. 29- 56). Spotkanie "Révolutions
conservatrices en Pologne et en Hongrie" odbyło się 22 lutego na Université Paris Ouest
Nanterre.
Nakładem Wydawnictwa Znak ukazał się przekład eseju włoskiego filozofa Giorgio
Agambena „Piłat i Jezus”, do którego posłowie napisał dr Mikołaj Ratajczak razem
z Mateuszem Burzykiem z INPiSM UJ (Giorgio Agamben, "Piłat i Jezus", tłum. M. SurmaGawłowska, A. Zawadzki, posłowie M. Burzyk, M. Ratajczak, Wydawnictwo Znak, Kraków
2017).
Przygotował: dr Mikołaj Ratajczak

Aktualności Zespołu Psychoanalizy i Badań nad Kategorią Gender
w Filozofii Współczesnej
8 lutego odbyło się kolejne seminarium z cyklu „Gender i seksualność w polskiej
nauce i praktyce społecznej” – prowadzonego przez dr Marzenę Adamiak
i dr Magdalenę Grabowską z Zespołu Psychoanalizy i Badań nad Kategorią Gender
w Filozofii Współczesnej. W panelu zatytułowanym: „Czarny protest: Perspektywy
ruchów kobiecych i teorie oporu” wzięły udział dr Elżbieta Korolczuk (Uniwersytet
Södertörn), dr Julia Kubisa (Uniwersytet Warszawski) i dr Ewa Majewska (Uniwersytet
Warszawski). Seminarium poświęcone było analizie mobilizacji kobiet w ramach czarnego
protestu i Ogólnopolskiego Strajku Kobiet. Panelistki podjęły próbę wyjaśnienia masowego
oddolnego ruchu kobiet jako ważnego momentu w historii polskiego ruchu feministycznego,
otwierającego nowe pola dyskusji i nowe strategie działania. Uczestnicy dyskusji po
wystąpieniach panelowych podkreślali konieczność refleksji nad możliwością kontynuacji
mobilizacji w ramach „czarnego protestu”, konieczność wzięcia pod uwagę różnych
poglądów
i
celów
strategicznych
reprezentowanych w ramach
protestu, oraz możliwości
użycia tego nowego ruchu
społecznego jako narzędzia
mobilizacji
kobiet na
poziomie
międzynarodowym.

Przygotowała: dr Magdalena Grabowska

22 lutego odbyło się drugie w tym miesiącu spotkanie seminarium „Gender
i seksualność w polskiej nauce i praktyce społecznej”. Przedmiotem dyskusji było
wystąpienie dr Agaty Araszkiewicz zatytułowane „Kobieca podmiotowość
w feministycznej teorii literackiej i filozofii”.
Abstrakt wystąpienia:
Druga fala feminizmu sformułowała ważne pytania o możliwość teoretyzowania kobiety jako
podmiotu kulturowej interwencji. Co to znaczy mówić jako kobieta i czy jest to w ogóle
możliwe? W sukurs przychodzi amerykańska feministyczna krytyka literacka spod znaku
ginokrytyki, pytająca o status kobiety-autorki, będąca w stałym zwarciu z francuską teorią
écriture féminine, skupionej na samej ekspresji jako rezerwuarze praktyk, dekonstruujących
fallogocentryzm. Jak rozumieć obie te tradycje i co wnoszą one do pytań o status kobiet
jako podmiotów, renegocjujących to, co symboliczne? Zestawiając konstatacje z pola
refleksji teoretyczno-literackich z badaniami ściśle filozoficznymi, odwołującymi się zarówno
do historii filozofii, jak i projektów uzupełniających jej męskocentryczność, po próby
tworzenia filozofii z miejsca "inności" - spróbujemy zastanowić się, w jaki sposób
lacanowska formuła "la femme n'existe pas" może zostać przekroczona, wywołując nie tylko
teoretyczny przewrót, ale również społeczne zmiany.
***
W lutym ukazały się dwa artykuły dr Marzeny Adamiak: Escaping from Exclusion.
Karen Barad’s Metaphysics of Entanglement as an Answer to the Problem with Oppressive
Mind, [w:] „Dialogue and Universalism”, nr 1, 2017, s. 177-187 oraz Wherever One Wants to
Go. Rosi Braidotti's Concept of a "Nomadic Subject" and Its Philosophical Possibilities,
[w:] „Miscellanea Anthropologica et Sociologica”, nr 17 (3), 2016, s. 129-137.
Przygotowała: dr Marzena Adamiak

Dr Magdalena Grabowska, wzięła udział w międzynarodowej konferencji:
„Komunizm – teorie i praktyki” organizowanej przez Ośrodek Studiów Kulturowych
i Literackich IBL PAN. Konferencja odbywała się a dniach 15-17 lutego br. w Pałacu
Staszica w Warszawie. Dr Grabowska wygłosiła referat zatytułowany „Od pepeerowki”
do “praktycznej aktywistki”. Transformacja narracji o równości kobiet w powojennej
Polsce”.
https://www.pol-int.org/sites/default/files/tagungsprogramm/konferencja_oskilk.pdf
***
Dr Magdalena Grabowska opublikowała rozdział w antologii zatytułowanej
„Women's Acivism and „Second Wave” Feminism”, wydanej przez Bloomsbry
Publishing. Rozdział dr Grabowskiej zatytułowany jest: „Beyond the 'Development'
Paradigm: State Socialist Women's Activism, Transnationalism and the 'Long Sixties'”
poświęcony jest międzynarodowym działaniom powojennych polskich organizacji kobiecych

na rzecz równości kobiet.
http://www.bloomsbury.com/uk/womens-activism-and-second-wave-feminism9781474250528/

Przygotowała: dr Magdalena Grabowska

23 lutego Zakład Teorii Poznania i Filozofii Nauki Instytutu Filozofii i Socjologii
Polskiej Akademii Nauk zorganizował jednodniową konferencję Nauka jako problem
filozoficzny i metafilozoficzny.
W skład Zespołu organizacyjnego weszli: prof. dr hab. Małgorzata Czarnocka, dr Anna
Michalska, dr Mariusz Mazurek, dr Sebastian Bakuła.
Źródło: Redakcja

Planowane wydarzenia naukowe:
GENDER I SEKSUALNOŚĆ
W POLSKIEJ NAUCE I PRAKTYCE SPOŁECZNEJ
SEMINARIUM INTERDYSCYPLINARNE
Seminarium interdyscyplinarne „Gender i seksualność w polskiej nauce
i praktyce społecznej” to cykl dyskusji, których celem jest podjęcie debaty na temat
kondycji prowadzonych w Polsce badań nad kategorią „gender” i tematem
seksualności.
Współczesne polskie badania w tym obszarze sięgają i czerpią z różnych tradycji
intelektualnych i mają niejednokrotnie charakter interdyscyplinarny. Dlatego w ramach
proponowanego cyklu swoją pracę przedstawiać będą naukowcy i naukowczynie
reprezentujący rozmaite dziedziny nauk humanistycznych i społecznych, takich jak:
filozofia, socjologia, antropologia kulturowa, historia, krytyka literacka, historia sztuki,
ekonomia i nauki polityczne, czy prowadzący badania na styku tych dyscyplin.
Proponowane seminarium ma charakter zaawansowany i jest skierowane przede
wszystkim do pracowników naukowych, doktorantek/ doktorantów, oraz studentów/
studentek „gender studies”. Stanowić ma przestrzeń umożliwiającą wzajemne poznanie
się badaczek i badaczy zajmujących się tematyką gender w Polsce. Ponadto, istotnym
zamierzeniem jest zaproszenie do dyskusji osób reprezentujących rozmaite dziedziny
nauk społecznych i humanistycznych, niepodejmujących dotychczas w swoich
badaniach problematyki płci kulturowej czy seksualności, a których wiedza i ekspertyza
może pomóc w pogłębieniu prowadzonej w Polsce refleksji teoretycznej i praktycznej
w tym obszarze.
Zapraszamy
również
do
śledzenia
strony
seminarium
na
facebooku:www.facebook.com/genderiseksualnosc
Organizatorki:
Dr dr Marzena Adamiak i Magdalena Grabowska

POLSKIE BADANIE PANELOWE POLPAN 1988-2013
(POLISH PANEL SURVEY, POLPAN 1988-2013)
Organizator: Prof. dr hab. Kazimierz M. Słomczyński i Zespół Porównawczych
Analiz Nierówności Społecznych
13 marca 2017 r., godz. 14.30-16.00, sala 154
Prof. Zbigniew Sawiński (IFiS PAN) wygłosi referat pt. „Social Background, School
Trajectories, and Access to Tertiary Education”.

Informacje o terminach i tematach kolejnych seminariów, a także abstrakty wystąpień i
inne materiały związane z seminariami zamieszczane są na stronie Polskiego Badania
Panelowego POLPAN pod adresem www.polpan.org/category/seminaria/.

FILOZOFICZNE PROBLEMY PODSTAW WIEDZY – ogólnopolskie seminarium
Organizator: Dr hab. Zbigniew Król, prof. nadzw. IFiS PAN, prof. dr hab. Alina
Motycka, dr hab. Seweryn Blandzi, prof. nadzw. IFiS PAN
Spotkania: trzeci piątek miesiąca

FILOZOFIA KOGNIWISTYKI
Organizator: Dr hab. Marcin Miłkowski, prof. nadzw. IFiS PAN

Seminarium Etyki Biznesu i Socjologii Ekonomicznej
Organizator: Prof. dr hab. Wojciech Gasparski, prof. dr hab. Anna LewickaStrzałecka, prof. dr hab. Krzysztof Jasiecki
Spotkania: trzeci czwartek miesiąca

SPOŁECZNO-KULTUROWE KONTEKSTY PRAKTYK JEDZENIOWYCH
Organizator: Dr Justyna Straczuk (IFiS PAN) i Renata Hryciuk (Instytut Etnologii
i Antropologii Kulturowej UW)
Spotkania: Instytut Etnologii i Antropologii Kulturowej, ul. Żurawia 4, sala 108

LOKALNE, REGIONALNE, KRAJOWE I PONADNARODOWE: CZTERY
SPOJRZENIA NA ZMIANĘ SPOŁECZNĄ I ŁAD SPOŁECZNY
Organizator: Prof. dr hab. Joanna Kurczewska
Spotkania: ostatni poniedziałek miesiąca

SPOŁECZNO-KULTUROWE KONTEKSTY PRAKTYK JEDZENIOWYCH
Organizator: Dr Justyna Straczuk (IFiS PAN) i Renata Hryciuk (Instytut Etnologii
i Antropologii Kulturowej UW)
Spotkania: Instytut Etnologii i Antropologii Kulturowej, ul. Żurawia 4, sala 108

MEN AND IDEAS IN THE RENAISSANCE

Organizatorzy: dr hab. Danilo Facca, prof. nadzw. IFiS PAN i dr Valentina Lepri
Spotkania: raz w miesiącu

POLITEIA

PLATONA

–

seminarium

Zakładu

Historii

Filozofii

Starożytnej

i Średniowiecznej
Organizator: Dr hab. Dorota Zygmuntowicz, prof. nadzw. IFiS PAN
Spotkania: każdy wtorek (godz. 16.15 - 17.45), sala 164.
Seminarium odbywa się co tydzień.

Europa w procesie przemian
Organizator: Zespół Studiów Europejskich
dr Katarzyna Adrejuk, dr Joanna Fomina)

(prof.

dr

hab.

Józef

Niżnik,

FILOZOFIA I RUCHY SPOŁECZNE
Projekt jest realizowany we współpracy Szkoły Nauk Społecznych IFiS PAN, Fundacji
Instytut Wydawniczy „Książka i Prasa” oraz Fundacji im. Róży Luksemburg
Organizator: Dr Katarzyna Bielińska-Kowalewska, absolwentka Szkoły Nauk
Społecznych IFiS PAN

Zakład Teorii Poznania i Filozofii Nauki IFiS PAN i Zespół Filozofii Kultury IFiS PAN
zapraszają na seminarium

Pragmatyka, pragmatyzm, performatyka
Tematyka seminarium dotyczy pragmatystycznych wątków w filozofii z podkreśleniem zagadnień
pragmatyki (teorii aktów mowy). Będziemy się zastanawiać, w jaki sposób oraz do jakiego stopnia użycie
mowy określa znaczenie wytworów i aktów językowych. Krótko mówiąc, interesują nas wszystkie
problemy i rozstrzygnięcia związane z performatywnym charakterem i potencjałem mowy. Wymaga to
wstępnego wskazania stanowisk badawczych w obrębie pragmatyki i jej związków z innymi badaniami
(między innymi z szeroko pojętym językoznawstwem, teoriami komunikacji, narratologią, poetyką). Celem
seminarium jest również zrekonstruowanie założeń ontologicznych, antropologicznych i aksjologicznych
wpisanych implicite w koncepcje pragmatyki. Zarazem podstawowe pytania seminarium będą powracać do
kwestii semiotycznych i semantycznych. Na seminarium będziemy omawiać współczesne dyskusje
dotyczące pragmatyki, ale zarazem będziemy odwoływać się do badawczych ustaleń znanych z tradycji
logiki, językoznawstwa, semantyki, które – jak się okazuje – nie mają charakteru trwałych rozstrzygnięć.
Omawiać będziemy zarówno poszczególne propozycje teoretyczne dotyczące aktów mowy, jak i
sposób aplikacji ustaleń pragmatyki i performatyki do rozstrzygania rozmaitych problemów filozoficznych i
niefilozoficznych.
Interesujące nas zagadnienia obejmują zatem, między innymi:
•
pragmatyczną teorię znaczenia, wywodzącą się z językoznawstwa Karla Bühlera, Alana Gardinera i
powiązaną ze strukturalizmem (Roman Jakobson);
•
teorię performatywów Johna L. Austina oraz jej zastosowania, a także różnice w podejściu do języka
filozofów z Cambridge i Oksfordu;
•
teorie pragmatyki w ich związkach z semiotyką i semantyką, również z koncepcjami semantyki
innymi niż pragmatyczne;
•
wspólne źródła (m.in. w rozstrzygnięciach Gottloba Fregego) oraz punkty rozbieżności między
filozofią analityczną a pragmatyzmem i pragmatyką, zwłaszcza zaś problem tzw. warunków
prawdziwości zdań i wypowiedzi (neopozytywizm, Ludwig Wittgenstein, Michael Dummett);
•
„transcendentalne” teorie performatywów, jak pragmatyka formalna Jürgena Habermasa oraz
pragmatyka transcendentalna (Karl-Otto Apel);
•
pragmatykę normatywną Roberta Brandoma w nawiązaniu m.in. do spuścizny filozofii analitycznej
oraz koncepcji języka Richarda Rorty’ego;
•
różne sposoby wykorzystania koncepcji performatywu jako narzędzia krytyki (np. Jürgen Habermas,
Judith Butler);
•
koncepcje podmiotu pragmatycznego i performatywnego;
•
teorie pragmatyki i pozasłowne sposoby komunikowania (znaki ikoniczne, wiedza wizualna);
•
status języka i znaczenia w koncepcji poznania ucieleśnionego, od Maurice’a Merleau Ponty’ego
oraz Michaela Polanyi’ego, po ujęcia najnowsze;
•
związki między pragmatyką, performatyką i fenomenologią.
Na seminarium będziemy omawiać wybrane lektury, stanowiące punkt wyjścia prowadzonych
badawczych dyskusji. Zapraszamy wszystkich zainteresowanych tematyką seminarium, również
doktorantów.
Dwugodzinne seminarium będzie odbywać się w pierwsze czwartki miesiąca, od godziny 11:30, w
sali 154 Pałacu Staszica (Warszawa, Nowy Świat 72). Na pierwszym spotkaniu 2 marca br. będziemy
dyskutować o tezach wykładów Jak działać słowami Johna L. Austina.
pragmatyka
pragmatyzm
performatyka

dr Anna Michalska
amichalska@ifispan.waw.pl

dr hab. prof. PAN Maria Gołębiewska
mgolebie@ifispan.waw.pl

KONFERENCJE
W dniach 23-26 marca w Pałacu Staszica odbędzie się międzynarodowa
konferencja
„Issues
in
contemporary
phenomenology”.
Konferencję
współorganizują Instytut Filozofii UW, Instytut Filozofii i Socjologii PAN oraz Polskie
Towarzystwo Fenomenologiczne. Ideą przedsięwzięcia jest dyskusja nad
najciekawszymi trendami współczesnej fenomenologii, która prezentuje się, z jednej
strony, jako dyscyplina ściśle określona, posiadająca oryginalną metodę, cel
i przedmiot badań, z drugiej, jest to nurt bardzo różnorodny, zmieniający się,
podejmujący dialog z wieloma dziedzinami nauki i humanistyki. Omawiane zagadnienia
oscylować będą wokół powiązania fenomenologii z tematami takimi jak: cielesność,
płeć, intersubiektywność, estetyka, teologia, kognitywistyka czy psychoanaliza.
Gośćmi konferencji będą:
Renaud Barbaras (Université Paris-Sorbonne)
Jagna Brudzińska (IFiS PAN)
Didier Franck (Université Paris-Nanterre)
Sara Heinämaa (University of Jyväskylä)
Bonnie Mann (University of Oregon)
Michael Alan Schwartz (Texas A&M Health Science Center, US)
Nicolas de Warren (Husserl Archives, KU Leuven)
Dan Zahavi (CFSR, University of Copenhagen)
Pracownicy IFiS PAN zaangażowani w organizację konferencji to: Marzena
Adamiak, Andrzej Leder oraz Wojciech Starzyński.
Serdecznie zapraszamy do udziału w obradach, poniżej adres strony konferencji, na
której jest również dostępny program.
http://phenomenology2017.uw.edu.pl

Szanowni Państwo,
chciałem Państwa zachęcić do korzystania z nowo zakupionej pełnej bazy
czasopism wydawnictwa Taylor&Francis ("Dostęp do archiwów czasopism
począwszy od roku 1997").
http://www.tandfonline.com/
Z zasobów bazy można korzystać na wszystkich komputerach podłączonych do sieci
uniwersyteckiej: dostępnych w czytelni i wypożyczalni biblioteki (ul. Krakowskie
Przedmieście 3), czy na przykład własnych laptopach podpiętych do bibliotecznego
WiFi.
Dostęp do bazy jest efektem finansowej kooperacji pomiędzy biblioteką WFiS, BUWem
i kilkoma innymi bibliotekami wydziałowymi.
Michał Chlebicki
p.o. kierownika Biblioteki

Dział Obsługi Badań Naukowych
Planowany harmonogram konkursów w latach 2016-2017

Planowany harmonogram przeprowadzania konkursów przez Narodowe Centrum
Nauki w roku 2016 oraz wstępny harmonogram konkursów na 2017 r. Szczegółowe
informacje na temat warunków, trybu oraz terminów rozpoczęcia poszczególnych
konkursów zostaną umieszczone na stronie NCN po zatwierdzeniu odpowiednimi
uchwałami Rady Narodowego Centrum Nauki.
2017
Rozpoczęcie
wniosków
15 marca
OPUS
15 września
15 marca
PRELUDIUM
15 września
HARMONIA 15 czerwca
MAESTRO 15 czerwca
15 czerwca
SONATA
SONATA BIS 15 czerwca
SONATINA 15 grudnia
15 grudnia
ETIUDA
UWERTURA 15 grudnia
15 grudnia
TANGO
Rodzaj
konkursu

naboru Zakończenie naboru Rozstrzygnięcie
wniosków
konkursu do
15 czerwca
15 grudnia
15 grudnia
15 czerwca 2018
15 czerwca
15 grudnia
15 grudnia
15 czerwca 2018
15 września
15 marca 2018
15 września
15 marca 2018
15 września
15 marca 2018
15 września
15 marca 2018
15 marca 2018
15 września 2018
15 marca 2018
15 września 2018
15 marca 2018
15 września 2018
15 marca 2018
15 września 2018

Termin składania wniosków w konkursach ogłoszonych 15 grudnia 2016 r. został
przedłużony do dnia 22 marca br. (wnioski należy wysłać wyłącznie elektronicznie w
systemie OSF do godz. 23:59).
Powyższa zmiana obowiązuje dla konkursów:




ETIUDA 5 – konkurs na stypendia doktorskie,
UWERTURA 1 – konkurs na staże w zagranicznych zespołach naukowych
realizujących granty ERC,
SONATINA 1 – konkurs na projekty badawcze realizowane przez osoby
posiadające stopień naukowy doktora, uzyskany w okresie do 3 lat przed rokiem
wystąpienia z wnioskiem.

W systemie OSF zostały udostępnione formularze wniosków dla powyższych
konkursów, jednakże dołączenie wymaganych załączników (sekcja I), w tym
potwierdzenia złożenia wniosków w konkursie, oraz elektroniczna wysyłka wniosku
będą możliwe w późniejszym terminie. Za utrudnienia Narodowe Centrum Nauki
przeprasza.

Nabory do programów stypendialnych Komisji Fulbrighta dla ambitnych
studentów i badaczy na rok 2018/2019
Komisja Fulbrighta we współpracy z Ministerstwem Nauki i Szkolnictwa Wyższego
informuje o ogłoszeniu naborów do prestiżowych stypendiów Programu Fulbrighta na
studia i prowadzenie badań w amerykańskich uczelniach i ośrodkach badawczych
Zapraszamy do składania aplikacji.
Graduate Student Award 2018/19
Graduate Student Award to stypendium przeznaczone dla absolwentów studiów
wyższych planujących podjęcie studiów magisterskich, doktoranckich lub innych
programów na poziomie graduate kończących się uzyskaniem dyplomu w uczelniach
amerykańskich.
Nabór wniosków na wyjazd w roku akademickim 2018-19 trwa do 19 maja 2017 roku.
Informacje na temat procesu aplikacji: http://www.fulbright.edu.pl/graduate-studentaward/
Fulbright Junior Research Award 2018/19
Stypendia Fulbright Junior Research Award przyznawane są w drodze konkursu
doktorantom przygotowującym rozprawę doktorską w uczelniach, instytutach
badawczych, jednostkach naukowych PAN, międzynarodowych instytutach naukowych
oraz innych jednostkach naukowych w Polsce. Stypendium umożliwia realizację
projektu badawczego w amerykańskiej uczelni, instytucie badawczym lub organizacji
pozarządowej.
Nabór wniosków na wyjazd w roku akademickim 2018-19 trwa do 19 maja 2017 roku.
Informacje na temat procesu aplikacji: http://www.fulbright.edu.pl/junior-award/
Fulbright Senior Award 2018/19
Stypendia Fulbright Senior Award przyznawane są w drodze konkursu pracownikom
naukowym oraz naukowo-dydaktycznym uczelni, instytutów badawczych, jednostek
naukowych PAN, międzynarodowych instytutów naukowych oraz innych jednostek
naukowych w Polsce na realizację własnych projektów badawczych w amerykańskich
uczelniach, instytutach badawczych non-profit oraz niektórych instytucjach rządowych.
Stypendyści, oprócz realizacji projektu badawczego, mogą również prowadzić zajęcia
dydaktyczne.
Nabór wniosków na wyjazd w roku akademickim 2018-19 trwa do 16 czerwca 2017 r.
Informacje na temat procesu aplikacji: http://www.fulbright.edu.pl/senior-award/

Stypendia rządu francuskiego na pobyt badawczy dla polskich naukowców
Ambasada Francji oraz Instytut Francuski w Polsce rozpoczęły przyjmowanie wniosków
o przyznanie stypendium rządu francuskiego na pobyt badawczy (BGF Pobyt
badawczy).

Program stypendialny rządu francuskiego finansuje i ułatwia zrealizowanie pobytu
wybitnym polskim naukowcom do 45 roku życia (ze stopniem naukowym doktora,
profesora lub badacza), którzy planują przeprowadzić część badań we Francji.
Stypendium przyznawane w wysokości 1375 € pozwala polskim naukowcom na
sfinansowanie jednomiesięcznego pobytu badawczego we Francji, otrzymanie
ubezpieczenia zdrowotnego oraz dofinansowania do zakwaterowania. Od blisko 55 lat,
programy stypendialne przyczyniają się również do zwiększenia dynamiki wymian
naukowych i akademickich między Francją i Polską.
Składanie dokumentów
Jeden egzemplarz podania należy przesłać na adres: science.varsovieamba@diplomatie.gouv.fr najpóźniej do północy 16 maja 2017 roku.
Prezentacja programu stypendialnego, warunki kwalifikowalności oraz aplikacji
przedstawione dochowały na stronie Instytutu Francuskiego w Polsce:
http://www.institutfrancais.pl/pl/bgf-pobyt-badawczy.

III edycja konkursu im. Pierwszego Rektora Uniwersytetu Łódzkiego Profesora
Tadeusza Kotarbińskiego
Zapraszamy do wzięcia udziału w III edycji konkursu im. Pierwszego Rektora
Uniwersytetu Łódzkiego Profesora Tadeusza Kotarbińskiego. Konkurs został ogłoszony
przez rektora Uniwersytetu Łódzkiego profesora Antoniego Różalskiego i dotyczy prac
z zakresu nauk humanistycznych.
Jakie warunki musi spełnić praca
 została opublikowana w języku polskim lub języku podstawowym dla danej
dziedziny przez wydawnictwo działające na rynku krajowym;
 została opublikowana w 2016 roku i jest to jej pierwsze wydanie;
 jest pracą z zakresu nauk humanistycznych.
Praca, której autorem lub współautorem jest członek Kapituły, jej sekretarz bądź
członek rodziny albo osoba bliska tych osób, nie może zostać zgłoszona (skład
Kapituły konkursu dostępny jest na stronie www.nagrodakotarbinskiego.um.lodz.pl).
Kto może zgłaszać prace do konkursu
 uczelnia mająca siedzibę główną na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
 podstawowa jednostka organizacyjna uczelni;
 instytut naukowy mający siedzibę główną na terytorium Rzeczypospolitej
Polskiej.
Podstawowa jednostka organizacyjna uczelni i instytut naukowy mogą zgłosić tylko
jedną pracę. Zgłoszenie wymaga uzasadnienia podpisanego przez kierownika
jednostki zgłaszającej.
Do kiedy i gdzie zgłaszać prace
Prace należy zgłaszać w terminie do dnia 28 kwietnia 2017 r. na adres: Biuro Rektora
Uniwersytetu Łódzkiego, ul. Narutowicza 68, 90-136 Łódź, przesyłając jeden
egzemplarz pracy (dotyczy także prac opublikowanych w postaci elektronicznej) wraz z
pisemną rekomendacją kierownika jednostki zgłaszającej.

Do pracy należy dołączyć zgodę wydawcy na wykorzystanie okładki książki oraz jej
opisów marketingowych pochodzących z ogólnodostępnych źródeł do celów
promocyjno-marketingowych.
Regulamin oraz więcej informacji o
www.nagrodakotarbinskiego.uni.lodz.pl.

konkursie

są

dostępne

na

stronie:

Baza projektów NCN
Narodowe Centrum Nauki uruchomiło bazę realizowanych, zakończonych oraz
rozliczonych projektów badawczych finansowanych ze środków Centrum.
Baza umożliwia wyszukiwanie za pomocą danych kierownika projektu (imię i nazwisko,
tytuł/stopień naukowy, płeć, kraj pochodzenia), jednostki realizującej (nazwa,
miejscowość, województwo) oraz szczegółowych informacji o projekcie i konkursie,
takich jak status, numer ID, typ lub edycja konkursu, grupa nauk, panel oraz
deskryptor.
Dzięki tak skonstruowanej wyszukiwarce można między innymi uzyskać listę projektów
badawczych realizowanych w jednostce, mieście czy województwie lub kierowanych
przez daną osobę. Baza umożliwia również wyszukiwanie według słów kluczowych,
które odsyłają do projektów o podobnej tematyce
Szczegóły: https://projekty.ncn.gov.pl/

65 mln zł od NCN na stypendia, staże naukowe i małe granty
Narodowe Centrum Nauki otworzyło nabór do piątej edycji konkursu ETIUDA oraz
pierwszej konkursów SONATINA i UWERTURA. Naukowcy będą mogli ubiegać się
o środki na staże w jednostkach zagranicznych, w tym także w zespołach realizujących
granty Europejskiej Rady ds. Badań Naukowych (ERC). Centrum ogłosiło też konkurs
MINIATURA na pojedyncze działanie naukowe, do którego nabór rozpocznie się
w kwietniu 2017 roku.
ETIUDA 5
Terminy: nabór wniosków do 15 marca 2017 r.
Kto: doktoranci przygotowujący rozprawę doktorską
Budżet: stypendia w wysokości 4,5 tys. miesięcznie; budżet edycji wynosi 10 mln zł
Szczegóły: https://ncn.gov.pl/ogloszenia/konkursy/etiuda5
SONATINA 1
Terminy: nabór wniosków do 15 marca 2017 r.
Kto: badacze, którzy uzyskali stopień doktora nie wcześniej niż 3 lata temu
Budżet: 30 mln zł
Szczegóły: https://ncn.gov.pl/ogloszenia/konkursy/sonatina1
UWERTURA
Terminy: nabór wniosków do 15 marca 2017 r.
Kto: naukowcy ze stopniem doktora, którzy kierowali projektem badawczym NCN
Budżet: 5 mln zł
Szczegóły: https://ncn.gov.pl/ogloszenia/konkursy/uwertura1

MINIATURA
Terminy: nabór wniosków do 3 kwietnia 2017 r.
Kto: osoby ze stopniem doktora, które nie realizowały projektów badawczych
Budżet: dofinansowanie projektu to od 5 do 50 tys. zł; budżet konkursu to 20 mln zł
Szczegóły: https://ncn.gov.pl/ogloszenia/konkursy/miniatura1

Konkursy NCN: ułatwienie matkom powrotu do pracy naukowej
W pierwszej edycji konkursu SONATINA zostanie wprowadzona regulacja
umożliwiająca kobietom posiadającym dzieci przedłużenie okresu, jaki upłynął od
momentu uzyskania przez nie stopnia naukowego doktora, oraz przedziału czasowego,
w jakim oceniany jest dorobek naukowy, o 18 miesięcy za każde urodzone bądź
przysposobione w tym czasie dziecko.
Podobne rozwiązanie będzie również zastosowane w konkursach SONATA
i SONATA BIS oraz na stanowiskach typu post-doc przewidzianych w ramach innych
konkursów NCN.
Takim rozwiązaniem Centrum stwarza możliwość pełnego skorzystania z oferty
konkursowej również kobietom, które nie korzystały z urlopów macierzyńskich,
rodzicielskich lub wychowawczych udzielanych na zasadach określonych w przepisach
Kodeksu pracy.

Wyższe stypendia i wynagrodzenia w nowych edycjach konkursów NCN
Osoby rozważające złożenie wniosku w konkursach ogłoszonych 15 grudnia
2016 r. oraz kolejnych edycjach będą mogły zaplanować wyższe niż dotąd stypendia
naukowe i wynagrodzenia dla członków zespołów badawczych. Decyzją Rady NCN
wysokość stypendiów naukowych możliwych do otrzymania w ramach środków
projektu badawczego przyznawanych w konkursach NCN została zwiększona do kwoty
4,5 tys. zł. Wzrosła również maksymalna kwota wynagrodzeń etatowych i
dodatkowych, przeznaczonych dla członków zespołów badawczych.
Pierwszym konkursem, w którym obowiązywać będą nowe kwoty stypendiów
naukowych jest ogłoszona 15 grudnia 2016 r. ETIUDA 5. Doktoranci ubiegający się o
stypendium doktorskie w ramach tego konkursu mogli dotąd otrzymać stypendium
naukowe wynoszące 3 tys. złotych miesięcznie. Teraz kwota ta wzrośnie do 4,5 tys. zł
miesięcznie.
W nadchodzących edycjach zmiany obejmą również konkursy SONATA, SONATA BIS,
OPUS i MAESTRO. Miesięczna wartość stypendium naukowego wyniesie od 1 tys. zł
do 4,5 tys. zł. Dokładna wysokość zależeć będzie od zakresu zadań, jakie kierownik
projektu powierzy stypendyście do realizacji w danym projekcie badawczym.
Budżet stypendiów naukowych możliwy do sfinansowania w ramach projektu jest
ustalany oddzielnie dla poszczególnych typów konkursów. Stypendia naukowe NCN
można pobierać w ramach więcej niż jednego projektu badawczego finansowego ze

środków NCN przy założeniu, że łączna kwota pobieranych stypendiów naukowych nie
może przekroczyć kwoty 4,5 tys. zł miesięcznie.
Zwiększone zostały również stawki wynagrodzeń etatowych i dodatkowych,
przeznaczonych dla członków zespołu naukowego. Zmieniono dopuszczalny poziom
wynagrodzenia rocznego kierowników projektów uzyskujących zatrudnienie na
podstawie umowy o pracę ze środków projektu, proponując w konkursie SONATINA
środki w wysokości 100 tys. zł, w konkursie SONATA 140 tys. zł, a w konkursie OPUS
150 tys. zł. W konkursie SONATA BIS kierownik projektu może otrzymać 160 tys. zł, a
w konkursie MAESTRO 190 tys. zł. Zwiększono również wartość wynagrodzenia osób
zatrudnionych na stanowisku typu post-doc z 85 tys. zł do 120 tys. zł rocznie oraz osób
na specjalistycznym stanowisku pomocniczym z 67,5 tys. zł do 85 tys. zł rocznie.
Szczegółowe zestawienie maksymalnych kwot, które przeznaczyć można na
wynagrodzenia, znajduje się w Załączniku uchwały Rady NCN nr 111/2016 z dnia 7
grudnia 2016 r.
Ustalenie wyższych kwot stypendiów naukowych i wynagrodzeń było możliwe dzięki
zwiększeniu budżetu Narodowego Centrum Nauki na rok 2017. W październiku 2016 r.
Rada NCN rozpoczęła proces opiniowania i zatwierdzania nowych regulaminów. Nowe
zasady zostały przyjęte przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Stypendia
naukowe NCN zostały zwolnione z podatku dochodowego od osób fizycznych decyzją
z dnia 30 listopada 2016 r. zatwierdzającą Regulamin przyznawania stypendiów
naukowych w ramach stypendiów doktorskich finansowanych ze środków NCN w
konkursie ETIUDA oraz decyzją z dnia 1 grudnia 2016 r. zatwierdzającą Regulamin
przyznawania stypendiów naukowych w projektach badawczych finansowanych ze
środków NCN.

Informacja dotycząca składania wniosków w XII edycji konkursu o stypendia dla
wybitnych młodych naukowców
Ze względów technicznych, spowodowanych koniecznością wprowadzenia w
nim zmian, wynikających z wejścia w życie nowych aktów prawnych, system
teleinformatyczny Obsługa Strumieni Finansowania (OSF), w którym należy składać
wnioski o stypendia, dostępny będzie od 1 lutego 2017 r.

Ogłoszenie o V edycji konkursu „Mobilność Plus”
Terminy: nabór wniosków od 2 stycznia do 15 marca 2017 r.; pobyt za granicą może
rozpocząć się najwcześniej 1 stycznia 2018 r.
Budżet: m.in. 10 000 zł na każdy miesiąc pobytu uczestnika programu, przewidziane
jest również wsparcie finansowe dla małżonków oraz dzieci;
Kto: naukowcy, w tym doktoranci, do 35. roku życia, prowadzący badania we
wszystkich dziedzinach nauki

Wystartowała V edycja konkursu „Mobilność Plus”. Celem programu jest umożliwienie
młodym naukowcom udziału w badaniach naukowych prowadzonych w renomowanych
zagranicznych ośrodkach naukowych pod opieką wybitnych naukowców o
międzynarodowym autorytecie w danej dziedzinie nauki.
Kandydaci mają szansę na zdobycie finansowania trwającego od 6 do 36 miesięcy. W
ramach programu finansowane są: pobyt uczestnika w zagranicznym ośrodku
naukowym, pobyt za granicą małżonka i/lub niepełnoletnich dzieci oraz koszty ich
podróży między miejscem zamieszkania a miejscowością, w której znajduje się
zagraniczny ośrodek naukowy.
Zmiany wprowadzone w tegorocznej edycji konkursu umożliwiają ubieganie się o
stypendium również pracownikom badawczo-technicznym w rozumieniu ustawy o
Polskiej Akademii Nauk.
Szczegóły:
http://www.nauka.gov.pl/komunikaty/ogloszenie-o-v-edycji-konkursumobilnosc-plus.html

Ponad 24 mln zł dla młodych badaczy od Fundacji na rzecz Nauki Polskiej
Granty w wysokości nawet 2 mln zł mogą zdobyć młodzi doktorzy na
założenie swojego pierwszego zespołu badawczego. Atrakcyjne finansowanie
czeka także na tych, którzy chcą wrócić do nauki np. po urlopie rodzicielskim,
albo po pobycie naukowym za granicą. Wszystko dzięki nowym konkursom w
programach FIRST TEAM, HOMING oraz POWROTY, które właśnie uruchomiła
Fundacja na rzecz Nauki Polskiej. Wnioski można składać do 15 marca br.
O środki, pochodzące z Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, ubiegać mogą
się młodzi doktorzy (do pięciu lat po doktoracie), niezależnie od narodowości,
reprezentujący wszystkie dziedziny nauki. Przedmiotem projektów, realizowanych
obowiązkowo we współpracy z partnerem naukowym (krajowym lub zagranicznym),
mogą być przełomowe w skali międzynarodowej prace B+R o dużym znaczeniu dla
gospodarki i społeczeństwa, zwłaszcza z zakresu Krajowej Inteligentnej Specjalizacji.
Program FIRST TEAM oferuje młodym badaczom środki – w wysokości ok. 2 mln zł
- na założenie pierwszego zespołu. Finansowanie może zostać przyznane na trzy lata
z możliwością przedłużenia o jeden rok. To szansa dla wybitnych młodych naukowców
na zdobycie samodzielności naukowej – mówi dr Tomasz Poprawka, wicedyrektor ds.
działalności programowej w FNP. Program FIRST TEAM wprowadza nowoczesne
standardy prowadzenia badań naukowych i promuje osoby ambitne, o szerokich
horyzontach, które mają szansę zostać liderami nie tylko polskiej, ale także światowej
nauki – mówi dr Paweł Zawadzki z Wydziału Fizyki Uniwersytetu im. Adama
Mickiewicza w Poznaniu, laureat pierwszego konkursu w programie FIRST TEAM.
Projekty mogą być realizowane w jednostkach naukowych, przedsiębiorstwach albo
konsorcjach naukowo-przemysłowych w Polsce. Pula środków przeznaczonych na
aktualny konkurs wynosi aż 14 mln zł.

Programy POWROTY i HOMING oferują granty „powrotowe”, reintegracyjne bądź
podoktorskie. HOMING jest skierowany do młodych doktorów, którzy chcą wrócić z
zagranicy do Polski np., po odbytym stażu, czy studiach doktoranckich, bądź
przyjechać do Polski na staż podoktorski. POWROTY to propozycja dla tych badaczy,
którzy na wczesnym etapie kariery przerwali pracę naukową i chcą do niej wrócić. Jest
to unikatowa oferta zwłaszcza dla młodych rodziców-naukowców oraz dla osób, które
po doktoracie rozpoczęły pracę w innym sektorze gospodarki – mówi dr Poprawka. W
obu programach można zdobyć indywidualne granty w wysokości ok. 800 tys. zł na
dwa lata. Projekty mogą być realizowane w jednostkach naukowych lub
przedsiębiorstwach. Grant w programie POWROTY pełni funkcję „akceleratora” dla
osób, które miały przerwę lub spowolnienie w pracy badawczej spowodowane, na
przykład, urlopem rodzicielskim – mówi dr inż. Izabela Stefanowicz-Pięta z Instytutu
Chemii Fizycznej PAN w Warszawie, laureatka pierwszego konkursu w programie
POWROTY i mama dwójki dzieci. Grant ten pomaga zniwelować różnicę po powrocie,
pozwala na rozwój naukowy, również dzięki możliwości zaangażowania osób do pracy
w projekcie, oraz daje poczucie finansowego bezpieczeństwa – dodaje dr Pięta.
Na bieżące konkursy w programach HOMING i POWROTY Fundacja zamierza
przeznaczyć łącznie 10,4 mln zł.
Z otrzymanych środków można sfinansować m.in. wynagrodzenia: kierownik projektu
może wnioskować o pokrycie wszystkich kosztów wynagrodzenia miesięcznego w
wysokości do 17,5 tys. zł w programach HOMING i POWROTY lub do 20 tys. zł w
programie FIRST TEAM. Na wszystkie koszty zatrudnienia młodego doktora w
projekcie laureat może przeznaczyć do 15 tys. zł miesięcznie, doktoranta - do 8 tys.
zł, a studenta nawet do 4 tys. zł. Ponadto możliwe jest wypłacanie stypendiów (od
1,5 tys. zł do 4,5 tys. zł miesięcznie), a także prace zlecone (podwykonawstwo),
szkolenia i staże w ramach rozwoju kadr oraz pokrycie innych kosztów związanych z
prowadzeniem prac B+R.
Ze wsparcia mogą skorzystać także firmy prowadzące działalność w naszym kraju.
Mogą one otrzymać nawet do 80% dofinansowania na projekty w oparciu o zasady
przyznawania pomocy publicznej.
Kolejne konkursy będą organizowane do końca 2019 r., średnio dwa razy w roku.
Szczegółowe informacje wraz z danymi kontaktowymi do koordynatorów znajdują się
na stronach poświęconych poszczególnym programom: FIRST TEAM, HOMING i
POWROTY.





Strumienie finansowania dla doktorantów
Organizowane przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego
Przyznawane przez uczelnie i jednostki naukowe ze środków otrzymanych z
budżetu państwa
Przyznawane przez Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego oraz innych
ministrów nadzorujących uczelnie i instytuty badawcze







Dofinansowywane z Funduszu Pożyczek i Kredytów Studenckich zasilanego z
budżetu państwa
Organizowane przez Prezesa Polskiej Akademii Nauk
Organizowane przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju
Organizowane przez Narodowe Centrum Nauki
Organizowane przez Fundację na rzecz Nauki Polskiej

Program „DIALOG”
Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego ogłosiło program „Dialog”, którego celem
jest wsparcie działań służących budowaniu współpracy i trwałych relacji między
podmiotami działającymi w obszarze nauki a podmiotami działającymi w sferze
społeczno-gospodarczej.
O granty mogą aplikować jednostki naukowe i podmioty działające na rzecz nauki, jak
i konsorcja.
Program jest ukierunkowany na wspieranie działań zmierzających do:
1. implementacji
rozwiązań
prowadzących
do
podwyższania
jakości
i konkurencyjności prowadzonych badań naukowych, w tym związanych
z umiędzynarodowieniem, efektywną ewaluacją podejmowanych działań,
wzmacnianiem kadry naukowo-dydaktycznej;
2. pobudzenia innowacyjności oraz stworzenia mechanizmów współpracy
między nauką a gospodarką;
3. wzmocnienia potencjału oraz stymulowania rozwoju nauk humanistycznych
i społecznych.
Nabór wniosków w trybie ciągłym trwa do 30 czerwca 2019 r. z zastrzeżeniem, że pula
środków na dany rok wynosi 20 ml. zł, więc przy ich wyczerpaniu w danym roku należy
czekać ze złożeniem wniosku do roku następnego.
Proponowane dofinansowanie dla jednego grantu : od 100 tyś. do 2 mln zł.
Szczegóły: http://www.nauka.gov.pl/projekty-i-inicjatywy/dialog.html

Nowy program wspierający naukowców przygotowujących wnioski
o granty ERC
W odpowiedzi na inicjatywę ERC w 5 krajach europejskich – Czechach, Estonii,
Słowenii,w Polsce i na Węgrzech (a także w regionie Flandrii) – powstają programy
„visitting fellowships”. Mają one ułatwić naukowcom jak najlepsze przygotowanie
wniosku o grant ERC.
Wsparcie polega na sfinansowaniu 3-6 miesięcznego stażu przyszłego autora wniosku
w zespole realizującym obecnie projekt ERC, co przyczynić się ma do podniesienia
jakości przyszłego wniosku o grant ERC. Koszty związane z pobytem w zagranicznym
ośrodku pokrywają poszczególne kraje wysyłające naukowców na staż.
ERC poinformowała o programie liderów realizowanych projektów, prosząc
o zgłaszanie chęci goszczenia naukowców na stażach. W Polsce taki program „visitting
fellowships” będzie realizowany przez Narodowe Centrum Nauki w ramach konkursów
UWERTURA.
Terminy:
OGŁOSZENIE KONKURSU: 15 grudnia 2016 r.
ZAKOŃCZENIE NABORU WNIOSKÓW: 15 marca 2017 r.
ROZSTRZYGNIĘCIE KONKURSU: 15 września 2017 r.
Szczegóły: https://ncn.gov.pl/uwertura

Ogłoszenie konkursu PIRE organizowanego wspólnie z NSF
Narodowe Centrum Nauki wraz z National Science Foundation (USA) zaprasza do
udziału w konkursie Partnerships for International Research and Education (PIRE).
Dokumentacja konkursowa:
1. Ogłoszenie konkursu PIRE na stronie NSF
2. Szczegóły konkursu PIRE na stronie NSF
3. Panele NCN i dyscypliny NSF
4. Warunki konkursów międzynarodowych UNISONO
5. Koszty i zakres danych we wniosku UNISONO
Do konkursu mogą być zgłaszane projekty dotyczące badań podstawowych, których
zakres tematyczny wpisuje się w panele NCN oraz w dziedziny finansowane w NSF tj.:
Biological Sciences, Computer Sciences, ICT and Engineering, Education and Human
Resources, Environmental Research and Education, Geosciences, Mathematical and
Physical Sciences, Social, Behavioural and Economic Sciences.
Liderem projektu składanego w konkursie musi być naukowiec pracujący w USA, który
może zaprosić do współpracy naukowców pracujących w krajach biorących udział
w programie PIRE.
Naukowców pracujących w polskich jednostkach obowiązują zasady określone
uchwałą Rady NCN nr. 56/2016 w sprawie warunków konkursu UNISONO wraz
z załącznikami. Projekt finansowany przez NCN może trwać 24, 36, 48 lub 60 miesięcy.

Partnerów z innych krajów obowiązują zasady określone przez właściwe instytucje
wymienione w ogłoszeniu NSF.
Budżet polskiej części projektu musi być skalkulowany zgodnie z regulacjami NCN.
W szczególności prosimy o zapoznanie się z regulacjami dotyczącymi wynagrodzeń
w projektach: p. 2.1, s. 2-5.
Konkurs składa się z dwóch etapów:
 do 14 września 2016: termin składania wniosków wstępnych, tzw. preliminary
proposal.
 do 24 kwietnia 2017: termin składania wniosków pełnych tzw. full proposal
(tylko wnioski zakwalifikowane do drugiego etapu).
Na etapie full proposal, nie później niż w dniu zakończenia naboru wniosków pełnych,
wnioskodawcy z Polski są zobowiązani do wypełnienia szczegółowego kosztorysu
projektu i przesłania go do NCN oraz założenia wniosku w systemie OSF.
Wszystkich zainteresowanych złożeniem wniosków w konkursie PIRE prosimy
o kontakt z NCN.
Rada NCN przeznaczyła na konkurs 2 mln. PLN
Kontakt:
dr Marcin Liana, tel. 12 341 9161
Anna Plater-Zyberk, tel. 12 341 9016
Przygotowała: mgr Grażyna Drążyk
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