Instytut Studiów Politycznych PAN w Warszawie ogłasza nabór na 3 stanowiska WYKONAWCY ZBIOROWEGO
(badacza) w projekcie naukowym NCN Koprodukcja usług społecznych na przykładzie polityki edukacji i pomocy
społecznej w Polsce po 1989 r. (typ konkursu SONATA, grupa nauk HS5)
Wymagania:
- pracownicy naukowi (asystenci lub adiunkci nie dłużej niż 8 lat po uzyskaniu stopnia doktora) lub studenci studiów 3
stopnia (co najmniej na drugim roku studiów) w zakresie nauk humanistycznych lub społecznych (preferowane
kierunki: socjologia, psychologia, politologia/ polityka społeczna, dziennikarstwo i komunikacja społeczna, pedagogika)
- doświadczenie w realizacji badań jakościowych, w tym przeprowadzanie i transkrypcja indywidualnych wywiadów
pogłębionych (IDI)
- doświadczenie w pracy badawczej w terenie
- doświadczenie w realizacji wywiadów eksperckich
- umiejętność analitycznego myślenia i pracy samodzielnej, zaangażowanie w trakcie całego okresu realizacji projektu
- dyspozycyjność i gotowość do krótkoterminowych (2-5 dni) wyjazdów badawczych na terenie Polski (od 1
października 2018 do 30 czerwca 2020)
Dodatkowymi atutami będą:
- znajomość problematyki i dorobek publikacyjny w zakresie: polityki społecznej, edukacji, pomocy społecznej,
samorządu terytorialnego, III sektora, koprodukcji
- doświadczenie w realizacji projektów badawczych (w szczególności z NCN)
- prawo jazdy kat. B (czynne)
- znajomość obsługi popularnych programów do analizy badań jakościowych
Opis zadań:
- umawianie, przeprowadzanie i transkrypcja indywidualnych wywiadów pogłębionych z wyznaczonymi
respondentami
- ścisła współpraca z kierownikiem projektu
- możliwość udziału w analizie wyników badań
- możliwość udziału w rozpowszechnianiu wyników badań projektu w formie publikacji w punktowanych czasopismach
naukowych i wystąpień konferencyjnych
Warunki zatrudnienia: umowa cywilnoprawna. Pokrycie wszelkich kosztów związanych z realizacją badania.
Oferujemy: pracę w młodym, aktywnym zespole, przyjazne i inspirujące środowisko pracy, możliwość rozwoju
naukowego (publikacje, konferencje)
Wymagane dokumenty: CV (maksimum 2 strony znormalizowane), wykaz publikacji, list motywacyjny, podpisane
oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych (pobierz plik PDF).
Oferty należy składać na adres e-mail kierownik projektu, dr Anny Ciepielewskiej-Kowalik, aciepielewska[at]onet.pl w
nieprzekraczalnym terminie do dnia 15.08.2018.
Postępowanie konkursowe jest dwuetapowe: ocena formalna dokumentów nadesłanych przez kandydatów oraz
rozmowa kwalifikacyjna z wybranymi kandydatami. Pytania dotyczące ogłoszenia należy kierować do kierownik
projektu, na podany w ogłoszeniu adres e-mail.
Termin rozstrzygnięcia konkursu: do 14.09.2018

