Nazwa stanowiska:
Stypendysta – doktorant
Liczba stanowisk:
1
Nazwa jednostki:
Wydział Nauk o Polityce i Bezpieczeństwie, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
Miasto:
Toruń
Link do strony www jednostki:
https://www.wnopib.umk.pl/
Wymagania:
- doktorant w szkole doktorskiej lub uczestnik studiów doktoranckich;
- tytuł magistra w dyscyplinie nauki o polityce i administracji;
- odpowiednio udokumentowane zainteresowania naukowe (publikacje, prezentacje
konferencyjne, prowadzone badania) z zakresu nauk o polityce, w tym stosunków
międzynarodowych;
- autorstwo co najmniej trzech artykułów opublikowanych w recenzowanych czasopismach
naukowych;
- udokumentowany udział w co najmniej jednej konferencji naukowej organizowanej za
granicą;
- udokumentowany staż w think tanku lub instytucie badawczym specjalizującym się w
tematyce zagranicznej;
- udokumentowane umiejętności organizacyjne (np. organizacja międzynarodowych
konferencji lub współpraca przy międzynarodowym projekcie);
- praktyczna znajomość języka angielskiego.
Opis zadań:
- przeprowadzenie badań, w tym kwerendy bibliotecznej i wywiadów (np. w Moskwie lub/i
innym mieście)
- transkrypcja wywiadów
- analiza literatury
- praca zespołowa, w tym wkład w pisanie artykułów naukowych.

Typ konkursu NCN: OPUS – HS
Termin składania ofert: 2022-01-04 20:00
Forma składania ofert: e-mail
Warunki zatrudnienia:
Tytuł projektu: Udział miast w międzynarodowych procesach decyzyjnych – wpływ
wybranych miast europejskich na prawo międzynarodowe i stosunki międzynarodowe
Kierownik: dr hab. Agnieszka Szpak, prof. UMK
Możliwość rozpoczęcia pracy: 1 lutego 2022 r.
Liczba stypendiów naukowych: 1
Stypendium naukowe w wysokości 1000 zł miesięcznie (zwolnione od podatku) wypłacane
przez okres 36 miesięcy zostanie przyznane zgodnie z zasadami zawartymi w Regulaminie
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.).
Dodatkowe informacje:
Osoby zainteresowane udziałem w konkursie proszone są o składanie następujących
dokumentów:
- list motywacyjny (500-700 słów) zawierający klauzulę dotyczącą przetwarzania danych
osobowych o następującej treści: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych,
zawartych w ofercie stypendialnej dla potrzeb niezbędnych dla realizacji procesu rekrutacji,
zgodnie z Ustawą z 29.08.97 roku o Ochronie Danych Osobowych Dz.U. nr 133 poz. 883” i
podpis;
- CV zawierające wykaz publikacji, prezentacji na konferencjach i innych osiągnięć
naukowych;
- skan dyplomu ukończenia studiów magisterskich;
- skan dokumentu poświadczającego odbywanie studiów doktoranckich;
- dokumenty potwierdzające znajomość J. angielskiego na poziomie min. C1, Toefl lub
ukończenie szkoły średniej lub studiów w kraju angielskojęzycznym.

Zgłoszenia prosimy nadsyłać do dnia 4 stycznia 2022 r. do godz. 20:00 w formie
elektronicznej na adres: aszpak@umk.pl (z dopiskiem w tytule: „Stypendysta w projekcie
Miasta w stosunkach międzynarodowych”).
Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi nie później niż do 15 stycznia 2022 r.
Link do oferty na stronie NCN: https://www2.ncn.gov.pl/bazaofert/?akcja=wyswietl&id=189072

