KONKURS NA STANOWISKO STYPENDYSTY W GRANCIE
BADAWCZYM NCN OPUS:
Analiza popytu na absolwentów studiów z dziedziny nauk o Ziemi w Polsce i wybranych
krajach
Nazwa jednostki: Instytut Geografii, Wydział Geograficzno-Biologiczny Uniwersytetu
Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie
Nazwa stanowiska: stypendystka/stypendysta
Wymagania:
- posiadanie stopnia magistra z geografii, ekonomii lub socjologii
- średnia ocena na dyplomie ukończenia studiów min. 4.2
- posiadanie statusu doktorantki/doktoranta w dziedzinie nauk społecznych lub uczestnictwo w
seminarium doktorskim i prowadzenie prac nad przygotowaniem rozprawy doktorskiej w dziedzinie
nauk społecznych
- biegła znajomość języka niemieckiego w mowie i piśmie
- autorstwo lub współautorstwo min. 1 artykułu naukowego lub rozdziału w monografii
- znajomość programu Statistica
- doskonałe kompetencje interpersonalne

Wymagane dokumenty:
- CV zawierające informacje na temat osiągnięć naukowych kandydatki/kandydata (w tym lista
publikacji) oraz wyróżnień wynikających z prowadzenia badań naukowych (stypendia, nagrody,
doświadczenie naukowe zdobyte poza macierzystą jednostką naukową w kraju lub za granicą,
warsztaty i szkolenia naukowe, udziału w projektach badawczych);
- klauzula informacyjna (do konkursu i umowy stypendialnej NCN) zgodnie z formularzem dostępnym
na stronie Wydziału Geograficzno-Biologicznego UP w zakładce „Aktualności” pod ogłoszeniem o
konkursie;
- list motywacyjny;
- zaświadczenie potwierdzające status doktorantki/doktoranta lub oświadczenie opiekuna naukowego
(pracownika samodzielnego) o uczestnictwie w seminarium doktorskim i prowadzeniu prac
zmierzających do przygotowania rozprawy doktorskiej wraz z podaniem roboczego tytułu tej
rozprawy;
- dokument potwierdzający znajomość języka niemieckiego na poziomie B2 (certyfikat językowy,
potwierdzenie ukończenia kursu z języka niemieckiego zawarte w suplemencie do dyplomu);
- kopia lub scan dyplomu ukończenia studiów magisterskich wraz z suplementem.

Opis zadań: wykonywanie w projekcie wszystkich zadań badawczych, których realizacja wymaga
biegłej znajomości języka niemieckiego, tj.: studiów literatury tematu, gromadzenia danych z
obszaru krajów niemieckojęzycznych, prowadzenia wywiadów z pracodawcami oraz pracownikami,
techniczna opieka nad bazą danych i generowaniem z niej zbiorczych zestawień; współpraca nad
opracowaniem wstępnych wyników badań, rekomendacji i metodyki badań realnego zapotrzebowania
pracodawców, współpraca nad przygotowaniem wyników badań do publikacji w postaci cyklu
artykułów naukowych.

Typ konkursu NCN: OPUS 15 – HS 4
Termin składania ofert: do 4 stycznia 2019 r.
Forma składania ofert:
-wersja papierowa (na adres: Danuta Piróg; Instytut Geografii, Uniwersytet Pedagogiczny im.
KEN w Krakowie; ul. Podchorążych 2; 30-084 Kraków)
- lub wersja elektroniczna na adres e-mail: dbutryn@up.krakow.pl

Warunki zatrudnienia:
Stypendium naukowe w wysokości 1 800 zł miesięcznie planowane na okres 36 miesięcy w
ramach projektu badawczego pt.: „Analiza popytu na absolwentów studiów z dziedziny nauk o Ziemi

w Polsce i wybranych krajach”.

Planowany termin rozpoczęcia realizacji zadań w projekcie: luty 2019 r.
Dodatkowe informacje:
Wymagane dokumenty proszę przesyłać drogą (elektroniczną lub pocztową) na adres:
Danuta Piróg; Instytut Geografii, Uniwersytet Pedagogiczny im. KEN w Krakowie; ul.
Podchorążych 2; 30-084 Kraków); lub adres e-mail: dbutryn@up.krakow.pl
Komisja konkursowa przewiduje przyznanie stypendium naukowego kolejnej osobie z listy
rankingowej, jeśli umowa z laureatem nie zostałaby podpisana (rezygnacja ze stypendium,
niedostarczenie zaświadczenia potwierdzającego status bycia doktorantem).
W przypadku pytań informacji udziela kierownik projektu prof. UP, dr hab. Danuta Piróg (email: dbutryn@up.krakow.pl tel: 604 160 327)

