Nazwa jednostki: Uniwersytet Warszawski, Wydział Filozofii i Socjologii, Instytut Socjologii –
Warszawa
Nazwa stanowiska: doktorant/ka-stypendysta/ka
Wymagania:







magisterium z socjologii lub dziedzin pokrewnych (np. nauk politycznych)
status doktoranta/tki
doświadczenie w realizacji badań jakościowych (doświadczenie w realizacji badań
ilościowych będzie traktowane jako dodatkowy atut)
znajomość języka angielskiego umożliwiająca czytanie i pisanie tekstów naukowych
samodzielność i chęć doskonalenia warsztatu naukowego
zainteresowanie tematyką badań polityki publicznej (w szczególności w obszarze polityki
rynku pracy lub polityki społecznej) i/lub technologii informacyjnych

Opis zadań:
Doktorant/ka będzie członkiem/nkinią zespołu badawczego przy realizacji 3-letniego projektu
OPUS nr 2016/23/B/HS5/00889 pt. „Technologie informacyjne w polityce publicznej. Krytyczna
analiza profilowania bezrobotnych w Polsce", kierowanego przez dr Karolinę SztandarSztanderską (streszczenie projektu: https://www.ncn.gov.pl/sites/default/files/listyrankingowe/2016-09-15/streszczenia/350088-pl.pdf). Badanie przewiduje m.in. analizę procesu
stanowienia polityki rynku pracy, studia przypadku w czterech powiatach oraz reprezentatywne
badania ilościowe w Powiatowych Urzędach Pracy. Do zadań doktoranta/ki we współpracy z
zespołem będzie należało m.in.:







dokonywanie przeglądu literatury
udział w realizacji i koordynacji badań
przeprowadzenie wywiadów i analiza danych jakościowych (m.in. analiza aktów prawnych i
innych dokumentów urzędowych, transkrypcji posiedzeń parlamentarnych, indywidualnych
wywiadów pogłębionych, grup focusowych)
przygotowanie ankiety i analiza danych ilościowych
przygotowanie publikacji w języku polskim i angielskim z przeprowadzonych badań
popularyzowanie wyników badań, w tym prezentacje konferencyjne

Typ konkursu NCN: OPUS – HS
Termin składania ofert: 2017-11-30, godz. 00:00
Forma składania ofert: email
Warunki zatrudnienia: stypendium naukowe w wysokości: 3 000 PLN miesięcznie,
przewidywane rozpoczęcie: styczeń, luty lub marzec 2018 roku. Okres wypłacania stypendium:
10 miesięcy. W okresie pobierania stypendium doktorant/ka nie może pobierać innego
wynagrodzenia ze środków NCN (np. innego stypendium czy wynagrodzenia w innym projekcie)

Wymagane dokumenty:






CV uwzględniające informacje o udziale w projektach badawczych, stypendiach, nagrodach,
warsztatach i szkoleniach naukowych, publikacjach
list motywacyjny
zaświadczenie o statusie doktoranta/ki
kopie lub skany publikacji naukowych lub raportów badawczych (max. 3)
transkrypcja przeprowadzonego przez doktoranta/tkę wywiadu jakościowego

Dodatkowe informacje:



zgłoszenia proszę przesyłać na adresy k.sztanderska@gmail.com i
marianna.zielenska@gmail.com z dopiskiem „Grant profilowanie – rekrutacja PhD” w
temacie wiadomości
ocena aplikacji kandydatów zostanie przeprowadzona przez komisję konkursową zgodnie z
regulaminem przyznawania stypendiów naukowych finansowanych ze środków Narodowego
Centrum Nauki.

