Instytut Studiów Politycznych PAN w Warszawie ogłasza nabór na stanowisko WYKONAWCY
GŁÓWNEGO (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:
- pracownik naukowy ze stopniem doktora w zakresie nauk humanistycznych lub społecznych
(preferowany doktorat w dziedzinie socjologii, psychologii, politologii/ polityce społecznej,
pedagogice)
- znajomość co najmniej dwóch spośród czterech obszarów analiz projektowych (III sektor,
koprodukcja, system edukacji w Polsce ze szczególnym uwzględnieniem szkół podstawowych, pomoc
społeczna w Polsce ze szczególnym uwzględnieniem środowiskowych domów samopomocy)
- znajomość języka angielskiego na poziomie pozwalającym na swobodne czytanie literatury fachowej
i publikowanie w czasopismach naukowych
- doświadczenie publikacyjne (publikacje w czasopismach z listy A lub przynajmniej w wysoko
punktowanych czasopismach z listy B)
Opis zadań:
- planowanie, realizacja i analiza wyników badań przewidzianych w projekcie
- udział 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
badań projektowych.
Wymagane dokumenty: CV (maksimum 2 strony znormalizowane), wykaz publikacji naukowych,
informacje dotyczące osiągnięć naukowych oraz wyróżnień wynikających z prowadzenia badań
naukowych (stypendia, nagrody, warsztaty, szkolenia, udział w projektach badawczych, etc.), skan
odpisu dyplomu, list motywacyjny, podpisane oświadczenie o zapoznaniu się z polityką przetwarzania
danych osobowych znajdujące się w pliku (pobierz PDF).
Oferty należy składać na adres e-mail kierownik projektu, dr Anny Ciepielewskiej-Kowalik,
aciepielewska[at]onet.pl w nieprzekraczalnym terminie do dnia 31.07.2018
Postępowanie konkursowe jest dwuetapowe: ocena formalna dokumentów nadesłanych przez
kandydatów oraz rozmowa kwalifikacyjna z wybranymi kandydatami. Pytania dotyczące ogłoszenia
należy kierować do kierownika projektu, na podany w ogłoszeniu adres e-mail.
Termin rozstrzygnięcia konkursu: do 14.09.2018
Termin rozpoczęcia realizacji zadań: od 1.10.2018
Krótki opis projektu:
Celem naukowym projektu jest określenie roli, jaką organizacje III sektora odgrywają w polityce
społecznej w Polsce po 1989 r., na przykładzie dwóch wybranych szczegółowych polityk publicznych,
tj. polityki edukacyjnej i pomocy społecznej. Projekt został oparty na koncepcji koprodukcji (coproduction), a w związku z tym przewiduje zbadanie wkładu organizacji III sektora w planowanie i
świadczenie usług publicznych w analizowanych politykach publicznych. Analizie poddane zostanie
również porównanie skali i natężenia koprodukcji w obu politykach edukacyjnych na trzech poziomach
administracyjnych (lokalnym – gminy, krajowym – Polska i międzynarodowym – polskie organizacje III

sektora usiłujące uzyskać wpływ na analizowane polityki publiczne w instytucjach UE). Metodykę
badań oparto na badaniach ilościowych i jakościowych.

