Oferta pracy w projekcie badawczym
Nazwa jednostki: Wydział Nauk Politycznych i Dziennikarstwa, Uniwersytet im. Adama
Mickiewicza
Nazwa stanowiska: Wykonawca w projekcie Populistyczny dyskurs polityczny w polskiej sferze
publicznej finansowanym przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego w ramach
Narodowego Programu Rozwoju Humanistyki (Rozwój 2b), nr umowy 0131/NPRH4/H2b/83/2016
Liczba stanowisk: 2.
Wymagane kwalifikacje naukowe:
1. Wykształcenie wyższe (tytuł naukowy magistra) nauk humanistycznych (językoznawstwo) lub
społecznych (nauki o polityce lub nauki o mediach).
2. Uczestnictwo w studiach doktoranckich lub posiadanie statusu młodego naukowca (do 35 roku
życia).
3. Zainteresowania naukowe: aksjologia języka, język polityki, komunikowanie polityczne, media,
kampanie wyborcze, populizm polityczny.
4. Podstawowa znajomość analizy treści.
5. Doświadczenie w posługiwania się kluczem kategoryzacyjnym i znajomość zasad kodowania
treści przekazów.
6. Doświadczenie w poszukiwaniu materiałów i umiejętność krytycznej analizy literatury
przedmiotu.
7. Znajomość języka angielskiego.
Prosimy o przesłanie następujących dokumentów:
1. List motywacyjny.
2. Curriculum vitae, zawierające w szczególności informacje o miejscu zamieszkania, adresie
mailowym, osiągnięciach naukowych i posiadanych kwalifikacjach naukowych.
3. Kopia dyplomu uzyskania tytułu zawodowego magistra lub doktora.
4. Kopie ewentualnych publikacji naukowych.
Prosimy o zawarcie w dokumentach klauzuli:
"Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych, zawartych w ofercie stypendialnej dla
potrzeb niezbędnych dla realizacji procesu rekrutacji, zgodnie z Ustawą z 29.08.1997 roku o
Ochronie Danych Osobowych Dz.U. nr 133 poz. 883".
Forma składania ofert:
Oferty należy przesyłać w formie elektronicznej na adres mailowy:
agnieszka.stepinska@amu.edu.pl do dnia 4 lipca 2016 r.
Warunki zatrudnienia i opis zadań:
Kandydaci, którzy zostaną zakwalifikowani do projektu uzyskają status wykonawcy
merytorycznego zostaną zatrudnienie w oparciu o umowę cywilno-prawną. Do ich zadań należeć
będzie kodowanie zawartości zebranego materiału. Ponadto, uczestniczyć będą w realizacji
wszystkich pozostałych zadań badawczych. Miesięczne wynagrodzenie będzie wynosić 400 PLN.
Ocena ofert:
Oferty zostaną ocenione pod względem formalnym i merytorycznym przez specjalnie powołaną
komisję konkursową. W skład komisji oceniającej wejdą: kierownik grantu (jako
przewodnicząca), Dziekan Wydziału Nauk Politycznych i Dziennikarstwa Uniwersytetu im. A.

Mickiewicza w Poznaniu oraz jeden z wykonawców merytorycznych, reprezentujący nauki
humanistyczne. Procedura rekrutacyjna będzie się składać z dwóch etapów. Pierwszy obejmować
będzie ocenę dokumentów złożonych do konkursu. Drugi etap obejmować będzie rozmowę z
kandydatami. Do drugiego etapu zakwalifikowani zostaną kandydaci, którzy spełnili wymogi
formalne (dostarczyli pełną dokumentację). Informacje o wynikach procedury rekrutacyjnej
przekazane zostaną kandydatom drogą mailową.

