STYPENDIUM NAUKOWE W PROJEKCIE BADAWCZYM
Jednostka: Wydział Polonistyki, Instytut Kultury Polskiej
Kierownik projektu: dr hab. Marcin Napiórkowski
Liczba stypendiów: 2
Wymagania:
W konkursie mogą wziąć udział doktoranci lub studenci studiów magisterskich posiadający
udokumentowany dorobek badawczy i stopień licencjata lub magistra w dziedzinach
społecznych lub humanistycznych (w szczególności kulturoznawstwo, socjologia, prawo).
Mile widziane doświadczenie w badaniach nad pamięcią/upamiętnieniami, społecznymi
(mitologizacja przeszłości) lub prawnymi aspektami dyskursu pamięci.
Dodatkowym atutem będzie doświadczenie w badaniach związanych z analizą dyskursu lub
ilościowymi metodami analizy tekstów prowadzonej na niewielkich korpusach.
Opis zadań:
Praca obejmuje udział w projekcie badawczym, którego celem jest pogłębienie wiedzy o
pamięciowym wymiarze polskiej transformacji ustrojowej poprzez analizę za pomocą
narzędzi jakościowych i ilościowych uchwał kommemoratywnych podejmowanych przez
Parlament oraz ich recepcji, ze specjalnym uwzględnieniem lat 1989-2014.
Zadania stawiane przed biorącymi udział w projekcie badaczami obejmują:
1) udział w badaniach kwerendowych mających na celu opracowanie i przygotowanie do
analizy uchwał kommemoratywnych oraz dokumentację ich recepcji medialnej:
2) udział w ilościowej i jakościowej analizie zgromadzonych materiałów; samodzielna praca
badawcza pod opieką prowadzącego projekt nad wybranymi wspólnie aspektami dyskursu
kommemoratywnego;
3) regularny udział w zebraniach organizacyjnych, seminariach zespołu projektowego oraz
wyjazdy na konferencje naukowe w ramach projektu.
Łącznie obowiązki stawiane przed uczestnikami projektu obejmują ok. 16 godz. pracy
badawczej tygodniowo oraz dodatkowe obowiązki organizacyjne w ilości nieprzekraczającej
4 godz. tygodniowo. Część pracy może być realizowana zdalnie. Niektóre zadania mogą
wymagać wyjazdów krajowych lub zagranicznych (udział w konferencjach), których koszty
zostaną pokryte z budżetu projektu.
Warunki zatrudnienia: Stypendium naukowe w wysokości 1500 zł miesięcznie przez 12
miesięcy, od 1 grudnia 2015 r. lub 1 stycznia 2016 r.
Typ konkursu: Sonata 7, HS-2

Termin składania ofert: 20 listopada 2015 r.
Forma składania ofert: Zgłoszenia należy przesyłać pocztą elektroniczną na adres:
marcin.napiorkowski@uw.edu.pl
Zgłoszenie powinno zawierać:
 List motywacyjny i życiorys z opisem dotychczasowych osiągnięć naukowych i
wyróżnień wynikających z prowadzonych badań (z dopiskiem: „Wyrażam zgodę na
przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie dla potrzeb procesu
rekrutacji zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29.08.1997r., Dz.
U. Nr 101, poz. 926 ze zm.”).
Rekrutacja prowadzona jest zgodnie z regułami zawartymi w Uchwale nr. 50/2013 z dnia 3
czerwca 2013 r. Rady Narodowego Centrum Nauki. Oceny zgłoszeń dokonuje Komisja
stypendialna, która na podstawie otrzymanych dokumentów i rozmowy kwalifikacyjnej
(odbędzie się pod koniec listopada) tworzy listę rankingową. Kandydaci zostaną
poinformowani o terminie rozmowy drogą mailową. Od decyzji Komisji nie przysługuje
odwołanie.

