
OGŁOSZENIE O KONKURSIE 

na stypendium naukowe dla młodego naukowca 

w projekcie badawczym finansowanym ze środków Narodowego Centrum Nauki 

 

 

Opis zadań: 

Zatrudniona osoba będzie uczestniczyć w realizacji projektu NCN (konkurs OPUS 9) pt.: Społeczno-

kulturowe wymiary chorób rzadkich na przykładzie niedoboru LCHAD. Studium porównawcze Polski i 

Finlandii. Projekt realizowany jest w Instytucie Etnologii i Antropologii Kulturowej Uniwersytetu im. 

Adama Mickiewicza w Poznaniu.  

Szczegółowe zadania obejmują:  

- Przygotowanie do i prowadzenie badań terenowych w Polsce (głównie na Pomorzu), w tym 

obserwacji uczestniczącej i wywiadów z pacjentami, rodzinami chorych i lekarzami; 

- Analizę literatury i materiału badawczego, przygotowywanie raportów i artykułów naukowych; 

- Prezentacje wyników badań na krajowych i międzynarodowych konferencjach;  

- Uczestnictwo w zebraniach zespołu badawczego. 

 

Wymagania: 

1 Tytuł magistra lub student/ka studiów stacjonarnych/niestacjonarnych II stopnia lub student/ka co 

najmniej 4 roku studiów stacjonarnych/niestacjonarnych jednolitych studiów magisterskich lub 

doktorant/ka (preferowane kierunki etnologia, antropologia społeczna/kulturowa lub socjologia).
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2. Bardzo silna motywacja do pracy i rozwoju naukowego; 

3. Dobra znajomość języka angielskiego; 

4. Doświadczenie w prowadzeniu badań jakościowych (etnograficznych); 

5. Gotowość do pracy w nieregularnych ramach czasowych (w okresie prowadzenia badań 

terenowych). 

 

Dodatkowo mile widziane: 

-  Chęć pisania rozprawy doktorskiej na temat związany z projektem; 

-  Zainteresowanie antropologią medyczną; 

-  Prezentacje na konferencjach i/lub artykuły. 

 

Czas trwania projektu: 36 miesięcy (ewaluacja Kandydata/tki po 12 miesiącach) 

Wysokość stypendium: 2500 PLN/miesiąc + pokrycie kosztów badań terenowych przewidzianych w 

ww. projekcie. 

Rozpoczęcie stypendium: prawdopodobnie 1.03.2016  

 

Wymagane dokumenty: 

- List motywacyjny; 

- CV wraz z ewentualnym wykazem publikacji i/lub prezentacji na konferencjach; 

- Skan dyplomu ukończenia studiów licencjackich i/lub magisterskich; 

- List rekomendacyjny lub dane kontaktowe do wcześniejszego opiekuna naukowego, np. promotora.   

 

Termin na składanie dokumentów aplikacyjnych: 31.01.2016  

Dokumenty proszę przesyłać na adres: malraj@amu.edu.pl 

 

Dodatkowe informacje 

Stypendium zostanie przyznane na podstawie decyzji Komisji, powołanej w oparciu o „Regulamin 

przyznawania stypendiów naukowych dla młodych naukowców w projektach badawczych oraz 

                                                           
1
 Zgodnie z „Regulaminem przyznawania stypendiów naukowych dla młodych naukowców w projektach 

badawczych oraz regulamin przyznawania stypendiów naukowych dla młodych naukowców w ramach 

stypendiów doktorskich ETIUDA finansowanych ze środków Narodowego Centrum Nauki". Pełna treść tutaj: 

https://ncn.gov.pl/userfiles/file/konkursy_ogloszone_2015-03-16/opus9-zal5.pdf 

 



regulamin przyznawania stypendiów naukowych dla młodych naukowców w ramach stypendiów 

doktorskich ETIUDA finansowanych ze środków Narodowego Centrum Nauki”. 

 

Wybrani Kandydaci/tki zostaną zaproszeni/ne na rozmowę kwalifikacyjną w Instytucie Etnologii i 

Antropologii Kulturowej, Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. 

 

Ewentualne pytania proszę kierować do Kierownika projektu: dr Małgorzaty Rajtar, Instytut Etnologii 

i Antropologii Kulturowej, Uniwersytet im Adama Mickiewicza w Poznaniu; email: 

malraj@amu.edu.pl 

 

Proszę o zamieszczenie następującej klauzuli w przesłanej dokumentacji: 

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy dla 

potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji” zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o 

ochronie danych osobowych / Dz. U. Nr 133 poz.883 z późn. zm./ 


