
INSTYTUCJA: Instytut Studiów Politycznych Polskiej Akademii Nauk 

 

MIASTO: Warszawa 

 

STANOWISKO: asystent w Zakładzie Filozofii Polityki 

 

DYSCYPLINA NAUKOWA:  filozofia,    nauki o polityce 

 

DATA OGŁOSZENIA:   20 czerwca 2017 r.  

 

TERMIN SKŁADANIA OFERT:  4 lipca 2017 r. 

 

LINK DO STRONY: http://isppan.waw.pl/praca-w-isp-pan/ 

SŁOWA KLUCZOWE:   filozofia, politologia 

OPIS (tematyka, oczekiwania, uwagi):  

Tematyka: dziedzina filozofii politycznej zorientowana w szczególności na badanie relacji 

polityka – religia oraz polityka – płeć 

Oczekiwania: od kandydata wymagane są tradycyjne umiejętności humanisty w zakresie 

kwerendy materiału, interpretacji tekstu, analizy inter-tekstualnej oraz warsztatu 

pisarskiego. Ważna jest również zdolność pozyskiwania i edytowania cudzych tekstów, 

ponieważ z zatrudnieniem wiąże się udział w pracy redakcyjnej  nad  periodykiem 

naukowym. Mile widziana jest aktywna postawa przy organizowaniu konferencji oraz 

budowaniu sieci kontaktów akademickich 

Warunki zatrudnienia: 

  Ukończone studia magisterskie w zakresie filozofii lub politologii. 

1. Kreatywność. 

2. Otwarty umysł gotowy na podejmowanie się  niekonwencjonalnych projektów 

badawczych. 

3. Biegłość w interpretowaniu tekstów i analizie intertekstualnej. 

4. Biegła znajomość języka angielskiego 

5. Lista pierwszych publikacji 

6. Doktorat w ISP PAN 



7. Stałe miejsce zamieszkania w Warszawie lub w najbliższej okolicy 

 

Wymagane dokumenty: 

 

1. Podanie o przyjęcie do pracy* 

2. Życiorys 

3. Odpis dyplomu magisterskiego  

4. Informacja dotycząca doświadczenia naukowego, prowadzonych badań, zajęć 

dydaktycznych 

5. Oświadczenie, że w przypadku wygrania konkursu ISP PAN będzie pierwszym 

miejscem pracy 

6. Opinia samodzielnego pracownika naukowego o predyspozycjach                                    

i przydatności Kandydata do pracy naukowo-badawczej  

7. Oświadczenie o akceptacji warunków konkursu obowiązujących w ISP PAN . 

 

Informacje dodatkowe i terminy: 

Dokumenty należy składać w Sekretariacie Instytutu Studiów Politycznych PAN, pok. 1.      

ul. Polna 18/20, 00-625 Warszawa. 

Termin składania dokumentów upływa z dniem 4 lipca 2017 r. 

Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi do dnia  10 lipca 2017 r.  

Data zatrudnienia:  1 października 2017 r.  

O wyniku konkursu każdy z Kandydatów zostanie poinformowany. 

Instytut Studiów Politycznych  PAN nie zapewnia mieszkań. 

. 

 

 

* Prosimy o dopisanie w podaniu następującej klauzuli:  „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.). 

 


