Oferta pracy
Nazwa jednostki: Instytut Komunikacji Społecznej i Mediów, Uniwersytet Kazimierza
Wielkiego w Bydgoszczy
Nazwa stanowiska: stypendysta – doktorant/student
Wymagania:
Weryfikowane na podstawie nadesłanej aplikacji, przedstawionych dokumentów i
ewentualnie w trakcie rozmowy kwalifikacyjnej.
1. Kandydat musi spełniać którekolwiek z poniższych kryteriów:
a) jest studentem studiów: pierwszego stopnia, drugiego stopnia lub jednolitych studiów
magisterskich, realizowanych w uczelniach na terytorium Polski;
b) jest uczestnikiem studiów doktoranckich (w rozumieniu ustawy z dnia 27 lipca 2005 r.
Prawo o szkolnictwie wyższym);
c) jest doktorantem w szkole doktorskiej (w rozumieniu ustawy z dnia 20 lipca 2018 r.
Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce).
2. Znajomość jakościowych i ilościowych metod badawczych w badaniach społecznych.
3. Umiejętności (mile widziane doświadczenie) przeprowadzania badań w oparciu o
etnografię online oraz wywiady IDI.
4. Umiejętności znajdowania i pozyskiwania danych z internetu (wyszukiwanie
zasobów/społeczności/grup).
5. Umiejętności dotyczące analizy danych jakościowych i ilościowych pozyskanych z
internetu.
6. Dobra znajomość języka angielskiego w mowie i w piśmie (na poziomie
pozwalającym na kontakty z zagranicznymi partnerami w projekcie, prowadzenie
korespondencji i dokumentacji projektowej w języku angielskim).
7. Dyspozycyjność, samodzielność i dobra organizacja pracy, umiejętność pracy w
interdyscyplinarnym zespole, umiejętności komunikacyjne.
8. Znajomość procesu publikacyjnego.
Dodatkowym atutem będą (wymagania nieobowiązkowe):
9. Umiejętność obsługi oprogramowania do analizy danych ilościowych/jakościowych
(np. CAQDAS/Statistica); chęć nauczenia się obsługi programów CAQDAS.
10. Doświadczenie we współpracy z programistami.
11. Znajomość narzędzi do wizualizacji danych (np. Gephi).

12. Umiejętności związane z gromadzeniem danych z internetu (data scraping;
wykorzystanie API w serwisach społecznościowych) (chęć nauki i/lub rozszerzanie
tych umiejętności w trakcie trwania projektu i współpracy z innymi członkami zespołu
badawczego).
13. Podstawowa znajomość narzędzi z zakresu NLP (natural language processing,
przetwarzanie języka naturalnego); umiejętności w zakresie lingwistyki
komputerowej.
Opis projektu:
Konkurs na stanowisko stypendysta – doktorant/student w projekcie: „Sieci kłącza, obieg
znaczeń i treści oraz konteksty offline internetowego handlu narkotykami” (nr grantu
2021/43/B/HS6/00710; program OPUS-22).
W projekcie bada się internet w konkretnym obszarze nienormatywnych (destrukcyjnych)
działań, pokazując handel narkotykami w sieci (na polskim przykładzie), przy czym zadanie:
1) bierze pod uwagę otwarty internet (social media), 2) charakteryzuje rolę ukrytej/ciemnej
sieci (dark web), jeśli chodzi o narkotyki, a także 3) odkrywa złożone obiegi treści i znaczeń
dotyczące handlu narkotykami między otwartą i ukrytą siecią.
Dzięki badaniom można odpowiedzieć na szereg pytań – na przykład: w jaki sposób
wytwarzane są internetowe znaczenia w tak zwanej subkulturze narkotykowej oraz jak
funkcjonują sieci handlu narkotykami? Jaka jest rola języka w kształtowaniu narkotykowego
środowiska online oraz zachodzących tam interakcji? Jakie są unikalne, lokalne cechy
polskiego handlu narkotykami w internecie? W jakim zakresie uwidaczniają się w nim styl
życia i tożsamości członków subkultur narkotykowych? Dlaczego handel online jest ważny w
kontekście szerszych przemian technologii komunikacyjnych?
Metodologicznie wykorzystuje się zarówno big data (duże zbiory danych, na przykład
ogromne ilości postów), jak i small data („małe dane”). Natural language processing (NLP),
czyli przetwarzanie języka naturalnego, a także inne metody obliczeniowe, łączy się w
projekcie z etnografią mediów cyfrowych, wywiadami pogłębionymi. Nadaje to kontekst
danym obliczeniowym, umożliwia ich analizowanie z rożnych perspektyw teoretycznych oraz
empirycznych, a także zwiększa wiarygodność otrzymanych wyników. Projekt nie tylko
generuje nową wiedzę na temat handlu narkotykami online, ale również przedstawia nowe
rozwiązania metodologiczne, z których mogą skorzystać inni naukowcy.
Zakres obowiązków:
Do zadań osoby zatrudnionej na stanowisku stypendysta – doktorant/student będzie należeć
m.in.:
1. Znajdowanie internetowych miejsc, które poddane będą badaniom.
2. Badania z zakresu etnografii online – analiza danych zebranych z internetu; zadania
dotyczące zarządzania danymi oraz ich przechowywaniem.
3. Realizacja wywiadów IDI.

4. Przygotowanie narzędzi badawczych we współpracy z innymi członkami zespołu.
5. Współpraca z innymi wykonawcami projektu w ramach zadań związanych z jego
realizacją; przygotowywanie raportów roboczych.
6. Współtworzenie szczegółowej koncepcji badań w ramach projektu wraz z
kierownikiem i innymi członkami zespołu.
7. Udział w spotkaniach (online bądź stacjonarnych) zespołu badawczego.
8. Współautorstwo publikacji.
Termin składania ofert: 11 grudnia 2022, 23:00.
Forma składania ofert: email (więcej informacji znajduje się niżej).
Warunki i korzyści wynikające z zatrudnienia:
1. Wysokość stypendium naukowego– 4 000,00 PLN miesięcznie (4 tysiące złotych
brutto).
2. Czas trwania – 32 miesiące (01.2023-08.2025).
3. Planowane rozpoczęcie pracy – 1 stycznia 2023 r.
4. Stypendysta/ka może pracować stacjonarnie w Instytucie Komunikacji Społecznej i
Mediów UKW lub w trybie hybrydowym (praca wykonywana zdalnie, przy czym dni
pracy stacjonarnej ustalane będą z kierownikiem projektu i zależeć będą od charakteru
aktualnych zadań [np. spotkania]).
5. Wynikiem projektu będzie szereg (min. 6) artykułów w prestiżowych
czasopismach/materiałach konferencyjnych umieszczonych w bazie WoS i/lub
Scopus. Stypendysta/ka będzie współautorem części publikacji.
6. Stypendium naukowe NCN można łączyć z innymi stypendiami oraz
wynagrodzeniami finansowanymi ze środków NCN przyznanymi w ramach więcej niż
jednego projektu badawczego z tym, że łączna kwota pobieranych stypendiów i
wynagrodzeń nie może przekroczyć 5000 zł miesięcznie.
Dodatkowe informacje:
Kandydatów/ki oceniać będzie Komisja powołana przez Prorektora ds. Nauki Uniwersytetu
Kazimierza Wielkiego, prof. dr hab. Jarosław Burczyka.
Ocenie podlegać będą jedynie oferty kompletne pod względem formalnym, tj. zawierające
wszystkie niezbędne dokumenty.
Komisja w ocenie kandydatów będzie się kierować Regulaminem przyznawania stypendiów
naukowych NCN w projektach badawczych finansowanych ze środków Narodowego
Centrum Nauki.

Termin rozmowy kwalifikacyjnej zostanie ustalony bezpośrednio z kandydatką/kandydatem;
rozmowa może odbyć się zdalnie.
Konkurs może zostać nierozstrzygnięty.
Wymagane dokumenty:
CV zawierające informacje niezbędne do oceny kandydatki/kandydata.
List motywacyjny przedstawiający własne umiejętności i kwalifikacje dotyczące wskazanych
wymagań.
Dokumenty potwierdzające spełnianie wymaganych kryteriów.
Składanie dokumentów:
Wymagane dokumenty należy przesłać pocztą elektroniczną do 11 grudnia 2022, 23:00 na
adres piotr.siuda@gmail.com z tytułem wiadomości „stanowisko typu stypendysta/ka1 NCN
OPUS 22”.
W celu uzyskania dodatkowych informacji związanych z projektem/aplikacją prosimy o
kontakt z kierownikiem projektu, Piotrem Siudą: piotr.siuda@gmail.com.
Termin rozstrzygnięcia konkursu: do 16 grudnia 2022 r.

