Konkurs na stypendium dla studenta studiów
doktoranckich finansowanego ze środków projektu OPUS
11 w Zakładzie Filozofii Nauk Przyrodniczych IF
Termin: 16.12.2016 - 15.01.2017
Kontakt: jerzy.golosz@uj.edu.pl, jgolosz@iphils.uj.edu.pl
Nazwa stanowiska: doktorant
Wymagania:
Stypendium naukowe może być przyznane osobie, która w chwili rozpoczęcia realizacji
zadań w projekcie jest uczestnikiem studiów doktoranckich (studiów III st.).
Następujące kryteria będą brane pod uwagę w trakcie procedury rekrutacyjnej:
- osiągnięcia naukowe, w tym posiadane publikacje oraz udział w konferencjach naukowych;
- udział w projektach badawczych, szkoleniach, warsztatach, stażach, wyróżnienia oraz
nagrody;
- biegłość w zakresie filozofii nauki oraz metafizyki weryfikowana na podstawie posiadanych
publikacji i/lub wykształcenia;
- ukończone kierunki studiów: preferowani będą kandydaci posiadający dyplom licencjacki
i/lub magisterski zarówno z filozofii, jak i z fizyki, matematyki lub dyscyplin pokrewnych;
- biegła znajomość języka angielskiego;
- znajomość innych języków obcych jest dobrze widziana chociaż nie jest konieczna.
Waga poszczególnych kryteriów uwzględniała będzie Regulamin przyznawania stypendiów
naukowych dla młodych naukowców w projektach badawczych
https://www.ncn.gov.pl/sites/default/files/pliki/regulamin-przyznawania-stypendiow.pdf
Opis zadań:
Stypendium związane jest z realizacją projektu badawczego pn. Prezentyzm i pojęcie istnienia
(https://www.ncn.gov.pl/sites/default/files/listy-rankingowe/2016-03-15/streszczenia/334048pl.pdf), kierowanego przez dr. hab. Jerzego Gołosza. Do zakresu zadań zwycięzcy/żczyni
konkursu na w/w stanowisko będzie należał udział w realizacji zadań badawczych w ramach
tego projektu. W szczególności wykonawca/czyni odpowiedzialny/a będzie za
opracowywanie artykułów oraz przedstawianie wyników badań w trakcie konferencji i
seminariów, gromadzenie i opracowywanie materiałów w ramach projektu, pomoc w
przygotowaniu seminariów i udział w tychże seminariach, pisanie artykułów samodzielne lub
wspólne z prowadzącym projekt. W zależności od zainteresowań i kompetencji stypendysta
będzie mógł się zająć bądź bardziej ogólną metafizyczną częścią badań, bądź też bardziej
szczegółową związaną z naukami empirycznymi.
Typ konkursu: NCN OPUS 11 – HS1
Termin składania ofert: 15 stycznia 2017, g. 20:00.

Termin rozstrzygnięcia konkursu: do 20 stycznia 2017.
Forma składania ofert: pocztą lub osobiście oraz mailowo.
Warunki zatrudnienia:
W ramach uczestnictwa w projekcie przewidziane jest stypendium naukowe w wysokości
1500 zł miesięcznie na okres 35 miesięcy poczynając od lutego 2017 r.
Wykaz wymaganych dokumentów:
1. Zgłoszenie z listem motywacyjnym;
2. CV wraz z informacją o ukończonych (i trwających) studiach oraz przebiegu działalności
badawczej (udział w projektach badawczych);
3. Wykaz publikacji i referatów na konferencjach naukowych;
4. Zaświadczenie o uczestnictwie w studiach doktoranckich (nie dotyczy studentów
Uniwersytetu Jagiellońskiego, o ile możliwe jest weryfikowanie statusu studenta za pomocą
systemu USOS).
5. Opinia opiekuna naukowego doktoranta.
Obowiązuje klauzula: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych
zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji
(zgodnie z ustawą z dnia 20.08.1997. o ochronie danych osobowych – Dz. U. Nr 133
poz.883.)"
Aplikacje należy przesyłać na adresy: pocztą lub osobiście na adres
Jerzy Gołosz, Instytut Filozofii UJ, ul. Grodzka 52, 31-044 Kraków;
dodatkowo wskazane jest przesłanie zgłoszenia za pomocą poczty elektronicznej na adres
jerzy.golosz@uj.edu.pl, jgolosz@iphils.uj.edu.pl.

