Konkurs na stanowisko doktoranta-stypendysty
w projekcie badawczym „Logiki sytuacji”
finansowanym przez Narodowe Centrum Nauki
Wydział Filozofii i Socjologii Uniwersytetu Warszawskiego ogłasza konkurs na stanowisko
doktoranta-stypendysty w projekcie badawczym „Logiki sytuacji” finansowanym przez
Narodowe Centrum Nauki.
W pierwszym etapie zapewnia się stypendium w wysokości 3500 PLN netto
miesięcznie na okres 12 miesięcy oraz gwarantuje możliwość przedłużenia stypendium na
kolejne 22 miesiące (w sumie 34 miesiące), pod warunkiem pozytywnej oceny pracy
stypendysty w projekcie w trakcie pierwszego roku.
Stypendysta prowadzić będzie badania pod opieką dr hab. Joanny Golińskiej-Pilarek
(Instytut Filozofii, Uniwersytet Warszawski, www.joannagolinska.com) w ramach projektu
„Logiki sytuacji” finansowanego przez Narodowe Centrum Nauki (OPUS 13).
Stypendysta powinien posiadać tytuł magistra (uzyskany nie później niż 30 września
2018 roku w zakresie filozofii, matematyki lub nauk pokrewnych) oraz uzyskać status
uczestnika studiów doktoranckich nie później niż 1 października 2019 roku.
Stypendysta, który nie jest doktorantem Instytutu Filozofii Uniwersytetu
Warszawskiego, będzie musiał przejść (niezależną od rekrutacji do projektu) uniwersytecką
procedurę rekrutacyjną na studia doktoranckie w Instytucie Filozofii Uniwersytetu
Warszawskiego, a po uzyskaniu statusu uczestnika studiów doktoranckich stypendysta
zobowiązany będzie do realizacji programu studiów doktoranckich. Rekrutacja na studia
doktoranckie w Instytucie Filozofii Uniwersytetu Warszawskiego odbywa się zazwyczaj
w miesiącach lipiec-wrzesień, zob. http://www.filozofia.uw.edu.pl/studia-doktoranckie-ipodyplomowe/studia-doktoranckie/rekrutacja/.

Wymagania szczegółowe:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Tytuł magistra uzyskany nie później niż 30 września 2018 roku; preferowane kierunki
ukończonych studiów: filozofia (w zakresie logiki), matematyka lub nauki pokrewne.
Status uczestnika studiów doktoranckich w Instytucie Filozofii Uniwersytetu
Warszawskiego uzyskany najpóźniej 1 października 2019 roku.
Zaawansowana wiedza z logiki, w tym wiedza z logik nieklasycznych.
Silna motywacja do pracy naukowej na poziomie światowym.
Umiejętność pracy indywidualnej i w zespole.
Dobra znajomość języka angielskiego.

Zadania stypendysty:
1. Realizacja zadań badawczych w ramach projektu, w tym analiza metalogicznych
własności standardowych i dewiacyjnych logik niefregowskich i logik sytuacji oraz ich
zastosowań.
2. Publikowanie wyników badań w międzynarodowych recenzowanych czasopismach.
3. Prezentowanie uzyskanych wyników na krajowych międzynarodowych konferencjach.
4. Przygotowanie pracy doktorskiej.

Wynagrodzenie:
Wynagrodzenie wypłacane jest jako stypendium naukowe w wysokości 3500 PLN netto
miesięcznie zgodnie z REGULAMINEM PRZYZNAWANIA STYPENDIÓW NAUKOWYCH W
PROJEKTACH BADAWCZYCH FINANSOWANYCH ZE ŚRODKÓW NARODOWEGO CENTRUM
NAUKI z dnia 27 października 2016 roku:
https://www.ncn.gov.pl/sites/default/files/pliki/uchwaly-rady/2016/uchwala96_2016zal1.pdf
W pierwszym etapie zapewnia się stypendium na okres 12 miesięcy od 1 października 2018
roku oraz gwarantuje możliwość przedłużenia stypendium na kolejne 22 miesiące (w sumie
34 miesiące). Warunkiem przedłużenia jest pozytywna ocena pracy stypendysty w projekcie
w trakcie pierwszego roku.
Uwaga! Uczelnia nie zapewnia mieszkania.
Wymagane dokumenty:
1. Życiorys naukowy wraz z informacją o dotychczasowym przebiegu studiów (kierunek,
wykaz zaliczonych przedmiotów wraz z ocenami, otrzymywane stypendia, udział w
konferencjach i pracach kół naukowych, nagrody i wyróżnienia uzyskane w trakcie
studiów, publikacje i inne osiągnięcia naukowe) wraz z dopiskiem „Wyrażam zgodę
na przetwarzanie moich danych osobowych w celach organizacji i przeprowadzenia
konkursu oraz udostępnienia informacji o wynikach konkursu (zgodnie z ustawą z dnia
29.08.1997 roku o ochronie danych osobowych; tekst jednolity: Dz. U. 2016 r. poz.
922)”.
2. Kopia pracy magisterskiej (o ile kandydat posiada tytuł magistra) lub szczegółowy
konspekt przygotowywanej pracy magisterskiej wraz z informacją o zaawansowaniu
pracy.
3. Kopia wybranego tekstu (np. opublikowanego artykułu lub pracy semestralnej).
4. List motywacyjny.
5. 2 listy rekomendacyjne w języku polskim lub angielskim.
6. Oświadczenie o zapoznaniu się i akceptacją wszystkich warunków ogłoszonego
konkursu.
Wymagane dokumenty proszę przesłać do 30 czerwca 2018 roku na adres:
jDOTgolinskaATuwDOTeduDOTpl
Komisja stypendialna zastrzega sobie prawo do przeprowadzenia rozmowy z wybranymi
kandydatami, jak również do nierozstrzygnięcia konkursu.
Konkurs zostanie rozstrzygnięty do 30 lipca 2018 roku.
Wyniki konkursu zamieszczone będą na stronie internetowej Wydziału Filozofii i Socjologii
Uniwersytetu Warszawskiego. Od decyzji komisji stypendialnej nie przysługuje odwołanie.

Informacje o projekcie:
Tytuł projektu: Logiki sytuacji
Kierownik projektu: Joanna Golińska-Pilarek
Finansowanie: Narodowe Centrum Nauki
Typ projektu: OPUS 13
Czas trwania: 2018–2021
Instytucja realizująca: Uniwersytet Warszawski, Wydział Filozofii i Socjologii, Instytut Filozofii
Tematyka projektu:
Długoterminowym celem projektu jest zbudowanie teorii sytuacji, dostarczającej
konceptualnie eleganckiego i zunifikowanego opisu sytuacji, ich ontologii i zasad
wnioskowania. Projekt zakłada, że najbardziej obiecującym i najlepszym systemem, w
oparciu o który powinno się budować i rozwijać logiczną teorię sytuacji, jest logika
niefregowska, która – w przeciwieństwie do logik przyjmujących Aksjomat Fregego („Zdania
są nazwami swoich wartości logicznych”) – odróżnia odniesienia zdań (czyli intuicyjnie
sytuacje, które zdania opisują) od ich wartości logicznych. Główny cel projektu będzie
realizowany poprzez uogólnienie i modyfikację bazowej logiki niefregowskiej do rozsądnie
bogatego i odpowiednio silnego systemu o szerokim spektrum zastosowań, który
obejmować będzie najważniejsze użycia pojęcia sytuacji. W poszukiwaniu najlepszego z
możliwych opisów, analizie poddane zostaną rozmaite, znane z literatury, wersje logiki
niefregowskiej, a następnie, w oparciu o podejście niefregowskie, rozwijane będą nowe
logiki, łączące zalety bardzo różnych paradygmatów i metod pochodzących między innymi z
logiki, lingwistyki formalnej, kognitywistyki czy informatyki. W konstrukcji docelowej teorii
zamierzamy wykorzystać techniki pochodzące z różnych konceptualnie logik, w tym między
innymi standardowych logik niefregowskich i ich dewiacyjnych wersji, wielomodalnych logik
temporalnych, epistemicznych i dynamicznych, logik parakonsystentnych i relewantnych.
Dodatkowe informacje o projekcie można uzyskać u kierownika projektu Joanny
Golińskiej-Pilarek (jDOTgolinskaATuwDOTeduDOTpl).

Klauzula informacyjna
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Uniwersytet Warszawski
z siedzibą przy ul. Krakowskie Przedmieście 26/28, 00-927 Warszawa;
2. Administrator danych osobowych powołał administratora bezpieczeństwa informacji
nadzorującego prawidłowość przetwarzania danych osobowych, z którym można
skontaktować się za pośrednictwem adresu e-mail: abi@uw.edu.pl;
3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu organizacji i przeprowadzenia
konkursu;
4. Podstawą do przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest zgoda na
przetwarzanie danych osobowych;
5. Podanie danych jest dobrowolne, jednak konieczne do realizacji celów, do jakich
zostały zebrane;
6. Dane nie będą udostępnianie podmiotom zewnętrznym z wyjątkiem przypadków
przewidzianych przepisami prawa (gdy dane będą przekazywane innym podmiotom
należy wskazać te podmioty);
7. Dane przechowywane będą do 30 października 2018 r.

8.

Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo do: ich
sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu, prawo do
cofnięcia zgody w dowolnym momencie;
9. Ma Pani/Pan prawo do wniesienia skargi do Generalnego Inspektora Ochrony Danych
Osobowych;
10. Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą
poddawane profilowaniu.

