
 
             

                  WYDZIAŁ PEDAGOGIKI 
                     ul. Chodkiewicza 30, 85-064 Bydgoszcz 
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Nazwa jednostki: Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy, Wydział Pedagogiki 

Nazwa stanowiska: stypendysta-doktorant/student 

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. 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); 

w zakresie nauk społecznych lub humanistycznych. 

2. Osiągnięcia naukowe wskazujące na bardzo dobrą znajomość kultury oraz sytuacji 

społeczno-politycznej Ukrainy. 

4. Bardzo dobra znajomość języka ukraińskiego. 

 

Opis zadań: 

1) zbieranie i porządkowanie dokumentów organizacji młodzieżowych na Ukrainie, 

2) przegląd i wybór materiałów medialnych, 

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

4) analiza dyskursu i analiza porównawcza, 

5) przygotowanie dwóch artykułów w języku ukraińskim, 

6) przygotowanie rozdziału w monografii, 

7) prezentacja wyników badań na konferencjach naukowych 

oraz inne zadania związane z realizacją projektu badawczego. 

 

Warunki zatrudnienia: 

Stypendium naukowe na okres 33 miesięcy, od 1 maja 2021 r. w ramach projektu badawczego 

„Heterotopie obywatelstwa – dyskurs edukacyjny i pedagogie militaryzacji  

w przestrzeniach organizacji młodzieżowych. Ujęcie analityczno-krytyczne i porównawcze”, 

w wysokości 2 500 zł miesięcznie. 

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.  

 

 

http://www.ukw.edu.pl/index.php
mailto:inped@ukw.edu.pl


Informacje dodatkowe/zgłoszenie powinno zawierać: 

Wybór stypendysty nastąpi w oparciu o „Regulamin przyznawania stypendiów naukowych 

NCN w projektach badawczych finansowanych ze środków Narodowego Centrum Nauki” 

(Załącznik do uchwały Rady NCN nr 25/2019 z dnia 14 marca 2019 r.). 

1.   Życiorys naukowy zawierający m.in. opis doświadczenia naukowego zdobytego w kraju  

i za granicą, listę publikacji, projektów badawczych, udziału w konferencjach, warsztatach 

i szkoleniach oraz otrzymane stypendia, nagrody (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.  Dokument potwierdzający status studenta studiów: pierwszego stopnia, drugiego stopnia 

lub jednolitych studiów magisterskich, realizowanych w uczelniach na terytorium Polski 

(jeśli dotyczy). 

4.  List referencyjny opiekuna naukowego lub innego samodzielnego pracownika naukowego 

(jeśli dotyczy). 

5.  Dokument potwierdzający posiadanie tytułu zawodowego magistra (jeśli dotyczy). 

6. Dokument potwierdzający status doktoranta/doktorantki wystawiony przez uczelnię (jeśli 

dotyczy). 

 

Konkurs zostanie rozstrzygnięty do końca kwietnia 2021 r.  

 

Termin składania ofert: do 16.04.2021 r.  

Forma składania ofert: email 

Zgłoszenia należy przesyłać na adres: 

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

(wskazując w tytule emaila: „dla dr hab. Heleny Ostrowickiej“) 
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