
POB V

W poszukiwaniu regionalnych 
rozwiązań dla globalnych 

wyzwań 



 Punkt wyjścia: słabe i mocne strony UW jako uniwersytetu 
badawczego 
 Rozproszenie aktywności i ograniczone efekty synergii (między 

badaczami i jednostkami)
 Autonomizacja jednostek i „silosowość”
 Jednostki interdyscyplinarne gromadzące badaczy o silnych 

pozycjach w swoich dyscyplinach  zdolność włączania się w 
europejską i światową naukę (H2020, ESPON, ERC, 
uczestnictwo w czołowych sieciach badawczych)
 Dyscypliny o wysokich pozycjach w rankingach „napędzające” 

badania interdyscyplinarne
 Rozwijane już i obiecujące obszary badań

POB V: W POSZUKIWANIU REGIONALNYCH ROZWIĄZAŃ DLA
GLOBALNYCH WYZWAŃ. 



POTENCJAŁ WYBRANYCH OBSZARÓW

Źródło: Opracowanie własne na podstawie Web of Science (SSCI, A&HCI) 

Artykuły z wybranych obszarów na tle publikacji w naukach społ. i humanistycznychZmiana udziału w ogóle publikacji w naukach społecznych i humanistycznych



STRUKTURA PLANOWANYCH DZIAŁAŃ

POB V

Globalne wyzwania i naukowe odpowiedzi:
- Mobilność i nierówności przez pryzmat nowych cyfrowych źródeł danych
- Projekt badania ryzyka systemowego
- Grywalizacja światów

- Laboratorium wiedzy: naukometria dla doskonałości naukowej

Narzędzia:
- Środkowoeuropejski Sondaż Społeczny
- Grywalizacja światów – platforma wsparcia
- Laboratorium wiedzy – naukometria

- Wewnętrzny panel badawczy

Infrastruktura / wsparcie instytucjonalne:
- Impactful Digital Alliance
- Centrum Doskonałości w Naukach Społecznych
- Centrum badania ryzyka systemowego



DOSKONAŁE NAUKOWE ODPOWIEDZI NA GLOBALNE WYZWANIA

Mobilność i nierówności przez pryzmat nowych 
cyfrowych źródeł danych
• Badania dedykowane mobilności terytorialnej, 

społecznej i nierównościom
• Innowacyjne podejścia: treści z mediów 

społecznościowych, tel.komórkowej, łączenie 
danych sondażowych i rejestrów itp.

• Działania: zatrudnienie młodych badaczy, 
współpraca zagr. (Max Planck, IIASA, WILab, 
LISER), finansowanie wstępnego etapu badań

Jednostki: m.in. WNE, OBM, WFiS, WNPiSM, WSNSiR, WZ, DELab, 
EUROREG

Projekt badania ryzyka systemowego
• Powiązania systemowe a współczesne i przyszłe 

sytuacje kryzysowe
• Platforma współpracy między dziedzinami i 

dyscyplinami (CBRS)
• Obszar zainteresowań: systemy społeczne, 

klimat i środowisko naturalne - społ. 
konsekwencje jego zmian, systemy ekon. i fin., 
zagrożenia technologiczne, medyczne i inne

• Działania: wsparcie transdyscyplinarnych badań 
nauk., dydaktyka, współpraca z jednostkami w PL 
i za granicą, popularyzacja wyników badań

Jednostki: m.in. ISS, WF, Artes Liberales, IKP, WPsych, WNE, WZ, OBM, 
WFiS, WUMGrywalizacja światów w służbie nowoczesnemu 

społeczeństwu XXI wieku
• Wykorzystanie kontekstów znanych z gier (i 

powiązanych technologii) w przestrzeniach i 
sytuacjach społecznych mechanizmy 
grywalizacji

• Obszary: badania nad e-sportem, VR/AR, VR w 
edukacji, interfejsy w ICT, grywalizacja polityki 
w mediach i odbiorze społecznym

• Działania: infrastruktura, wsparcie prac 
badawczych, współpraca międz., seminaria

Jednostki: m.in. Laboratorium Badań Medioznawczych, DELab, LACH, 
DARIAH-PL, LELO (WLS), Baby Lab (WPsych)

Laboratorium wiedzy: naukometria dla doskonałości 
naukowej
• Badania nauki, techniki i innowacyjności oparte 

na danych naukometrycznych
• Lokalna baza danych Web of Science
• Stworzenie laboratorium naukometrycznego: 

współpraca naukowa (Indiana University 
Bloomington), gromadzenie i udostępnianie 
danych, prowadzenie i finansowanie badań, 
seminaria i szkolenia

Jednostki: m.in. EUROREG, IAiE, BUW



JAK TWORZYĆ I WSPIERAĆ DOSKONAŁOŚĆ W NAUKACH SPOŁECZNYCH

Impactful Digital Alliance
• Badania dotyczące transformacji 

cyfrowej  społ., ekon., polit. i 
kulturowych konsekwencji rewolucji 
cyfrowej

• Cel: wzmocnienie potencjału 
młodych instytucji i zespołów w tym 
obszarze  SOJUSZ wzmacniający 
synergię umiejętności i zasobów oraz 
promujący perspektywę EŚW

• Działania: wspieranie procesu 
publikacyjnego, wspieranie zespołów 
badawczych (w tym: zakupy baz 
danych, infrastruktura), współpraca 
zagr. (Oxford Internet Institute, 
NESTA, MIT)

Jednostki: m.in. DELab, WNE, WFiS, WZ

Centrum Doskonałości w Naukach Społecznych
• Wzmocnienie potencjału badań interdyscyplinarnych na 

UW  instytucjonalne i organizacyjne ramy wsparcia 
• Wykreowanie rozpoznawalnej jednostki – lidera badań 

społecznych w EŚW
• Obszary: mobilność, nierówności, zmiany 

demograficzne, przemiany instytucji demokratycznych, 
postawy, rewolucja cyfrowa...

• Działania: tworzenie międzywydziałowych zespołów 
tematycznych, wsparcie procesu aplikacyjnego (H 
Europe, ERC) i publikacyjnego, wsparcie młodych 
badaczy (seria seminaryjna, szkoła letnia), współpraca z 
jednostkami o zbliżonym charakterze (IIASA, Institut für
Höhere Studien, JRC Centre for Advanced Studies, Max 
Planck Institute, Robert Schuman Centre EUI)

Jednostki: m.in. OBM, ISS, EUROREG, DELab, WNE, WPsych, WFiS, WNPiSM, 
WSNSiR

Centrum badania ryzyka systemowego
• Powiązania systemowe a współczesne i przyszłe sytuacje 

kryzysowe, współpraca n. ścisłych i humanistyczno-społecznych
• Działania: wsparcie procesu bad., dydaktyka, współpraca z 

jednostkami w PL i za granicą, popularyzacja wyników badań
Jednostki: m.in. ISS, WF, Artes Liberales, IKP, WPsych, WNE, OBM, IS, WUM



NARZĘDZIA WSPIERAJĄCE SPOŁECZNOŚĆ UW

Środkowoeuropejski Sondaż Społeczny
• Cel: stworzenie unikalnego zasobu danych 

dotyczących społeczeństw EŚW i zachodzących w 
nich zmian

• Trzy fale sondażu (PL, CZ, HU) z elementem 
panelowym, moduły tematyczne (m.in. nierówności 
społeczne, zaufanie, polityki publiczne, mobilność, 
praworządność, trauma historyczna) i moduły ad 
hoc

• Działania: realizacja sondażu, harmonizacja i 
stworzenie repozytorium danych, analizy naukowe, 
współpraca międz. (m.in. Uniwersytet Karola, 
Uniwersytet ELTE, Budapeszt), warsztaty 
analityczne dla studentów i badaczy

Jednostki: m.in. ISS, WPsych, WNE, WZ, OBM, WFiS, WNPiSM, EUROREG

Wewnętrzny panel badawczy
• Cel: ułatwienie naukowcom z obszaru 

nauk o zachowaniu dostępu do prób 
badawczym a studentom udziału w 
badaniach naukowych

• Model: wewnętrzny panel badawczy 
(human subjects pool)  rekrutacja do 
badań eksperymentalnych, 
kwestionariuszowych, sondaży 
internetowych i badań podłużnych

• Działania: stworzenie i wdrożenie panelu 
(wraz z niezbędną infrastrukturą i 
oprzyrządowaniem), integracja z 
systemami USOSweb i COME UW, 
szkolenia i spotkania informacyjne, 
potencjalne rozszerzenia (WUM)

Jednostki: m.in. WPsych, WNE, ISS, WZ, WFiS, WNPiSM, 
WSNSiR

Grywalizacja światów – platforma wsparcia
• Centrum wsparcia badaczy z całego UW 

chcących badać gry, eSport, doświadczenia 
VR/AR oraz prowadzić zaawansowane analizy 
dyskursu oraz narracji

• Dostęp do infrastruktury, szkolenia, seminaria, 
webinaria

Jednostki: m.in. Laboratorium Badań Medioznawczych, DELab, LACH, 
DARIAH-PL, LELO (WLS), Baby Lab (WPsych)

Laboratorium wiedzy: Naukometria dla doskonałości 
naukowej
• Merytoryczne i organizacyjne wsparcie prac 

prowadzonych we wszystkich zainteresowanych 
jednostkach UW

Jednostki: m.in. EUROREG, IAiE, BUW



 Opcje uczestnictwa w działaniach POB V

 Stanowiska post-doc (otwarte, międzynarodowe konkursy)

 Wykonawcy zadań badawczych (otwarte nabory)

 Studenci i doktoranci (dodatki do stypendium)

 Systemy grantowe (wstępny etap procesu badawczego, przygotowanie aplikacji, 
wartościowych publikacji)

 Zgłaszanie tematów badawczych (CDNS, CBRS)

 Eksperci z zagranicy – wykorzystanie obecności i własne propozycje

 Możliwości korzystania z infrastruktury

 Laboratorium wiedzy

 Media lab i VR/AR lab

 Środkowoeuropejski Sondaż Społeczny: rdzeń i dodatkowe moduły

 Wewnętrzny panel badawczy

ZAPROSZENIE DO WSPÓŁTWORZENIA DZIAŁAŃ I WSPÓŁPRACY


