Instytut Studiów Społecznych im Profesora Roberta Zajonca (ISS UW).
Uniwersytet Warszawski
Instytut Studiów Społecznych UW poszukuje studenta studiów doktoranckich do
projektu OPUS 9 do projektu „Socjologiczna teoria znaczenia: pole władzy i nauki
społeczne w procesach semiozy” finansowanego przez Narodowe Centrum Nauki
(NCN nr 2015/17/B/HS6/04161).
Wymagania:
1. Studiowanie na studiach doktoranckich z zakresu nauk społecznych
2. Tytuł magistra w dziedzinie socjologii lub nauk politycznych.
3. Bardzo dobra znajomość problematyki socjologii wiedzy oraz krytycznej teorii
społecznej
4. Doświadczenie pracy lub stażu w zagranicznym ośrodku badawczym (min. 3miesięczne)
5. Pozytywna opinia opiekuna naukowego o kwalifikacjach i predyspozycjach
kandydata do pracy naukowej,
6. Predyspozycje do prowadzenia badań empirycznych w naukach społecznych.
7. Autorstwo, ew. współautorstwo co najmniej 1 publikacji naukowej w
czasopiśmie recenzowanym.
8. Udział w minimum jednej konferencji krajowej i jednej konferencji
międzynarodowej (pierwszy lub drugi autor)
9. Dobra znajomość języka angielskiego w mowie i piśmie
10. Mile widziana dobra znajomość języka rosyjskiego.
11. Praktyczna znajomość programów komputerowych MS Office
12. Silna motywacja do pracy naukowej, kreatywność w rozwiązywaniu
problemów, samodzielność, umiejętność pracy w zespole
Do zadań stypendysty należeć będzie uczestniczenie w zadaniach zespołu, a w
szczególności:
1. Analiza literatury naukowej (polskiej i anglojęzycznej) związanej z tematyką
projektu.
2. Zbieranie danych i tworzenie bazy biograficznej członków polskiego pola
władzy oraz dokumentowanie kluczowych dokumentów wybranych pól
naukowych.
3. Udział w badaniach terenowych
4. Wykonywanie prac organizacyjnych związanych z realizacją projektu.
5. Udział w przygotowaniu raportów i publikacji naukowych
6. Udział w krajowych i międzynarodowych konferencjach naukowych.
Warunki pracy
Okres realizacji zadań: 24 miesiące: od 1 kwietnia 2017 r.
Umowa stypendium w wysokości 1500 PLN miesięcznie/
Wymagane dokumenty:
• wniosek (załącznik 1)
• życiorys (uwzględniający dotychczasowe osiągnięcia naukowe)
• odpis dyplomu magisterskiego
• opinia opiekuna naukowego

•
•
•
•
•
•

wykaz publikacji
kopia dokumentów potwierdzającego zagraniczne doświadczenie
wykaz wyróżnień wynikających z prowadzenia badań naukowych
oświadczenie o spełnieniu warunków wymaganych przez NCN (załącznik 2).
dokument potwierdzający uczęszczanie na studia magisterskie lub
doktoranckie
list motywacyjny

Zgłoszenia i sposób rekrutacji:
Zgłoszenie należy przysłać drogą elektroniczną w formie PDF na adres:
Dr hab. Tomasza Zaryckiego, prof. UW: t.zarycki@uw.edu.pl
Dokumenty powinny zawierać następująca klauzulę: „Wyrażam zgodę na
przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb
niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji (zgodnie z ustawą z dn. 29.08.1997 o
Ochronie Danych Osobowych Dz. Ust. Z 2002 r. Nr 101, poz. 929 z późniejszymi
zmianami”.
Termin składania ofert: 26 lutego 2017 r.
W pierwszym etapie rekrutacji ocenione zostaną osiągnięcia kandydatów na
podstawie przesłanych dokumentów. W drugim etapie na rozmowę kwalifikacyjną
zaproszone zostaną wybrane osoby, które najlepiej spełnią wymienione wyżej
wymagania.

Dodatkowe informacje:
Załącznik 1: Wniosek o przyznanie stypendium
Dane wnioskodawcy: [Imię i nazwisko]
[PESEL]
[adres, telefon, e-mail]
Informacje dotyczące dotychczasowych
wynikających z prowadzonych badań:

osiągnięć

naukowych

i

wyróżnień

1) osiągnięcia naukowe młodego naukowca, w tym publikacje w renomowanych
wydawnictwach/czasopismach
naukowych
(50%
oceny
końcowej):
.......................
2) wyróżnienia wynikające z prowadzenia badań naukowych, stypendia, nagrody
oraz doświadczenie naukowe zdobyte poza macierzystą jednostką naukową w kraju

lub za granicą, warsztaty i szkolenia naukowe, udział w projektach badawczych (50%
oceny końcowej)
.......................
Wyrażam zgodę na gromadzenie i przetwarzanie moich danych osobowych, w tym
danych zawartych w informacjach o moich dotychczasowych osiągnięciach
naukowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu przyznawania stypendiów
naukowych dla młodych naukowców w projektach badawczych (Zgodnie z art. 23
ust. 1 pkt. 1 i 2) Ustawy o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 roku
(j.t.: Dz. U. z 2014 r. poz. 1182 ze. zm.)
...........................................................
Miejscowość i data ..............................................................
Czytelny podpis osoby składającej oświadczenie

Załącznik 2: Oświadczenie o spełnianiu warunków wymaganych przez Narodowe
Centrum Nauki
OŚWIADCZENIE
UBIEGAJĄCEGO
SIĘ
O
STYPENDIUM
W RAMACH PROJEKTU
pt.: „Socjologiczna teoria znaczenia: pole władzy i nauki społeczne w procesach
semiozy” finansowanego przez Narodowe Centrum Nauki (NCN nr
2015/17/B/HS6/04161).
Ja, ............................ [imię i nazwisko kandydata], w związku z przystąpieniem do
rekrutacji przyznawania stypendiów naukowych dla młodych naukowców w projekcie
badawczym pt. Socjologiczna teoria znaczenia: pole władzy i nauki społeczne w
procesach semiozy” finansowanego przez Narodowe Centrum Nauki (NCN nr
2015/17/B/HS6/04161oświadczam,że:
1. Spełniam warunki określone w „Regulaminie przyznawania stypendiów naukowych
dla młodych naukowców w projektach badawczych oraz regulaminie przyznawania
stypendiów naukowych dla młodych naukowców w ramach stypendiów doktorskich
ETIUDA finansowanych ze środków Narodowego Centrum Nauki”, tj. w chwili
rozpoczęcia realizacji zadań w projekcie :
• będę studentem studiów stacjonarnych lub niestacjonarnych II stopnia,
będę studentem co najmniej 4 roku studiów stacjonarnych lub
niestacjonarnych jednolitych studiów magisterskich,
• będę doktorantem.
2. W okresie pobierania stypendium w ramach w/w projektu nie będę pobierać
wynagrodzenia na podstawie umowy o pracę, umowy zlecenia lub umowy o
dzieło z tego ani z żadnego innego projektu finansowanego ze środków
Narodowego Centrum Nauki.
•

3. Łączna kwota pobieranych przeze mnie stypendiów naukowych finansowanych
z projektów NCN nie przekroczy 3 tys. zł/miesiąc.
...........................................................
Miejscowość i data
..............................................................
Czytelny podpis osoby składającej oświadczenie

