
Nazwa jednostki: Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy 

Nazwa stanowiska: post-doc 

Liczba stanowisk: 1 

Typ konkursu NCN: OPUS-HS, projekt pt. „Heterotopie obywatelstwa – dyskurs 

edukacyjny i pedagogie militaryzacji w przestrzeniach organizacji młodzieżowych. Ujęcie 

analityczno-krytyczne i porównawcze” 

Wymagania:  

1. Stopień doktora nauk społecznych (preferowane dyscypliny: socjologia, politologia) 

uzyskany nie wcześniej niż 7 lat przed rozpoczęciem zatrudnienia w projekcie (stopień 

doktora nie został nadany przez Uniwersytet Kazimierza Wielkiego)
1
,  

2. Publikacje naukowe z obszaru analizy dyskursu na temat obywatelstwa,  

3. Doświadczenie udziału w projektach badawczych, 

4. Bardzo dobra znajomość języka angielskiego. 

Opis zadań: 

1) gromadzenie i selekcja dokumentów dotyczących organizacji młodzieżowych, 

2) przygotowanie materiałów empirycznych do pracy w programie Atlas.ti, 

3) analiza treści dokumentów wybranych polskich organizacji młodzieżowych oraz analiza 

dyskursu medialnego 

4) przygotowanie co najmniej dwóch artykułów j. polskim i jednego w j. angielskim, 

5) przygotowanie rozdziału w monografii naukowej,  

6) wygłaszanie referatów na konferencjach naukowych w kraju i zagranicą, 

7) wdrożenie planu zarządzania danymi i jego weryfikacja 

oraz inne zadania związane z realizacją projektu badawczego.  

Warunki zatrudnienia: 

1. Zatrudnienie pełnoetatowe na okres 36 miesięcy, od 1 stycznia 2021 r., w projekcie 

badawczym pt. „Heterotopie obywatelstwa – dyskurs edukacyjny i pedagogie 

militaryzacji w przestrzeniach organizacji młodzieżowych. Ujęcie analityczno-krytyczne  

i porównawcze” , na Wydziale Pedagogiki UKW. 

2. Wynagrodzenie całkowite brutto – ok. 7 380,00 zł. 

3. W okresie pobierania wynagrodzenia w projekcie osoba zatrudniona na stanowisku post-

doc nie będzie pobierała innego wynagrodzenia ze środków przyznanych w ramach 

kosztów bezpośrednich z projektów badawczych finansowanych w konkursach NCN; 

4. W okresie pobierania wynagrodzenia w projekcie osoba zatrudniona na stanowisku post-

doc nie będzie pobierała wynagrodzenia u innego pracodawcy na podstawie umowy  

o pracę, w tym również u pracodawcy z siedzibą poza terytorium Polski. 

 

                                                           
1
 Okres ten może być przedłużony o czas przebywania w tym okresie na długoterminowych (powyżej 90 dni) 

udokumentowanych zasiłkach chorobowych lub świadczeniach rehabilitacyjnych w związku z niezdolnością do 

pracy. Dodatkowo do tego okresu można doliczyć liczbę miesięcy przebywania na urlopach związanych z 

opieką i wychowaniem dzieci udzielanych na zasadach określonych w Kodeksie pracy, a w przypadku kobiet – 

18 miesięcy za każde urodzone bądź przysposobione dziecko, jeżeli taki sposób wskazania przerw w karierze 

naukowej jest bardziej korzystny. 



Informacje dodatkowe/zgłoszenie powinno zawierać: 

1.  Życiorys naukowy zawierający listę publikacji, projektów badawczych, udziału  

w konferencjach (z klauzulą "Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych 

osobowych zawartych w dokumentach aplikacyjnych dla potrzeb rekrutacji (zgodnie z 

ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych Dz. U. z 2019, poz. 1781 ze 

zm.)"). 

2.  List motywacyjny z krótkim opisem zainteresowań naukowych kandydata/kandydatki. 

3.  Kopię dyplomu doktorskiego. 

4.  List referencyjny promotora lub innego samodzielnego pracownika naukowego. 

5.  Oświadczenie kandydata, że UKW będzie podstawowym miejscem pracy, w przypadku 

zatrudnienia. 

6.  Oświadczenie o spełnieniu wymogów, zgodnie z art. 113 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. 

Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (t. j. Dz. U. z 2020 r. poz. 85 ze zm.); 

 

Termin składania ofert: do 30.10.2020 r. 

Forma składania ofert: email 

Zgłoszenia należy przesyłać na adres: 

e-mail: hostrowicka@ukw.edu.pl oraz a.malk@ukw.edu.pl 

(w tytule emaila należy wskazać „dla dr hab. Heleny Ostrowickiej“) 
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