
Konkurs na stanowisko doktoranta – stypendysty  

 
 

Nazwa jednostki: Uniwersytet Opolski, Instytut Nauk o Polityce i Administracji  

Nazwa stanowiska: doktorant stypendysta 

Wymagania: 

Poszukujemy osoby, która: 

- spełnia wymogi i kryteria NCN w zakresie przyznawania stypendiów doktorskich - stypendiów 

badawczych (szczegóły patrz poniżej oraz na: https://www.ncn.gov.pl/finansowanie-nauki/koszty-w-

projektach/stypendia-naukowe)  

- prezentuje zainteresowania badawcze w obszarze integracji europejskiej  

- posiada znajomość języka angielskiego w stopniu umożliwiającym prowadzenie badań naukowych i ich 

upowszechnianie; 

- posiada znajomość jednego lub więcej spośród następujących języków: polski, niemiecki, w stopniu 

umożliwiającym prowadzenie badań. 

- wykazuje się wiedzą i kompetencjami w zakresie prowadzenia badań naukowych metodami ilościowymi i 

jakościowymi  

 

Opis zadań: 
Prace badawcze prowadzone będą w ramach projektu pt.: „NCN – program OPUS, pt. „Determinanty i 

Dynamika Zróżnicowanej Integracji w (Post)Brexitowej Europie” (2020/37/B/HS5/00230). Projekt stawia sobie 

za cel wyjaśnienie uwarunkowań i dynamiki zróżnicowanej integracji w Europie (UE oraz jej otoczeniu) w 

perspektywie interdyscyplinarnej, integrującej wiele wymiarów, np. społeczno-polityczny, czy ekonomiczny. 

Wiele dotychczasowych badań zmagało się z tą problematyką w sposób cząstkowy, wąsko-dyscyplinarny (np. 

wyłącznie na gruncie prawnym), w odniesieniu do danej polityki (np. unii monetarnej), koncentrując się na 

stosunkowo ograniczonych horyzoncie czasowym. Tymczasem zarówno w światowej, jak i polskiej literaturze 

przedmiotu obserwujemy deficyt ujęć integrujących wiele perspektyw, interdyscyplinarnych, korzystających z 

pluralizmu teoretycznego i metodologicznego, pozwalających dostrzec wielowątkową i wielopoziomową naturę 

problemu. Unia Europejska, pozostając jednocześnie wspólnotą polityczną, ekonomiczną i prawną wymaga 

adekwatnego podejścia badawczego, uwzględniającego jej zróżnicowane wymiary. Problematyka zróżnicowanej 

integracji wydaje się stanowić wręcz idealne pole badawcze zintegrowanej strategii badawczej (uwzględniającej 

wielowymiarowość procesów integracyjnych), skupia ona bowiem - zarówno po stronie przyczyn, jak i skutków 

- uwarunkowania i konsekwencje natury gospodarczej, prawno-instytucjonalnej, społeczno-politycznej i inne. 

Realizowany projekt badawczy przyczyni się więc do poszerzenia i zaktualizowania wiedzy naukowej na temat 

kluczowego elementu procesu integracji europejskiej. Pozwoli on zidentyfikować, zrozumieć i wyjaśnić 

czynniki warunkujące zróżnicowanie integracji oraz jej dynamikę. Realizujący badanie będą się odnosić do 

trzech zmiennych uznawanych w literaturze przedmiotu za klasyczne zmienne wyjaśniające, tj.: podmiot 

integracji, przedmiot integracji oraz zmienną czasu. Innymi słowy sam fundament analizy stanowi założenie, iż 

zróżnicowanie integracji jest zmienne w zależności od podmiotu integracji (np. państwa, społeczeństwa, 

gospodarki, etc.), jej przedmiotu - a więc konkretnego obszaru, czy polityki sektorowej (polityka monetarna vs. 

polityka rolna) oraz jest zależne od czasu. Szczególnie ostatnia zmienna jest istotna z punktu widzenia dynamiki 

zróżnicowanej integracji. Co więcej, wspomniane wcześniej wydarzenia z ostatnich lat, zdynamizowały proces 

zróżnicowanej integracji i zapowiadają jego dalsze zaawansowanie. Ponadto w analizie zastosowane zostaną 

również inne zmienne, pozostające w relacji ze wspomnianymi powyżej zmiennymi głównymi, które pozwolą 

na zweryfikowanie szeregu hipotez badawczych odnoszących się do różnych wymiarów procesu integracyjnego. 

Główne pytanie badawcze dotyczy identyfikacji i siły poszczególnych uwarunkowań determinujących 

zróżnicowaną integrację w Europie oraz jej dynamikę. W konsekwencji w procesie badawczym autor 

zaproponowanej koncepcji badawczej poszukiwać będzie odpowiedzi na następujące pytania szczegółowe: Co (i 

jak) determinuje zróżnicowaną integrację w jądrze zintegrowanej Europy oraz na jej peryferiach? Jaka jest 

dynamika tego procesu? Jak ewoluował on dotychczas? Jakie można zaobserwować tendencje i trendy? Gdzie 

zmierza aktualnie? Jakie zróżnicowanie przedmiotowe (obszary integracji) obserwujemy w procesie 

zróżnicowania? Jakie strategie przyjmują poszczególne podmioty integracji wobec zjawiska zróżnicowanej 

integracji? Co ono oznacza dla całości projektu integracyjnego? Czy wiąże się z nim również ryzyko 

dezintegracji?  

 

 

https://www.ncn.gov.pl/finansowanie-nauki/koszty-w-projektach/stypendia-naukowe
https://www.ncn.gov.pl/finansowanie-nauki/koszty-w-projektach/stypendia-naukowe


Typ konkursu NCN: OPUS 

 

Termin składania ofert: 24 kwietnia 2021, 24:00 

 

Forma składania ofert: elektroniczna – drogą e-mail’ową (riedelr@wp.pl) 

 

Warunki zatrudnienia: 

Dla Stypendysty przewidziane jest stypendium naukowe w wysokości 3000 zł miesięcznie. 

Planowany okres pobierania stypendium – do kwietnia 2024 (przewidziane są 6-miesięczne okresy 

ewaluacyjne warunkujące kontynuację stypendium). 

Planowana data rozpoczęcia prac w projekcie: maj - czerwiec 2021 

 

Dodatkowe informacje: 

 

Konkurs przeprowadzony będzie na podstawie Regulaminu przyznawania stypendiów naukowych dla 

młodych naukowców w projektach badawczych finansowanych ze środków Narodowego Centrum Nauki. 

 

Kandydaci proszeni są o przesłanie, w języku polskim lub angielskim, w formie elektronicznej do dra hab. 

prof. UO Rafała Riedla następujących dokumentów (w formie jednego zintegrowanego pliku PDF): 

- życiorys (CV) 

- list motywacyjny,  

- listę dotychczasowego dorobku naukowego, uzyskanych nagród i wyróżnień oraz odbytych praktyk i 

staży naukowych, 

- (ew.) kopie certyfikatów potwierdzających znajomość języków obcych  

 

Mile będą widziane rekomendacje od poprzedniego opiekuna naukowego/promotora. 

 

Stypendium naukowe może być przyznane osobie, która w chwili rozpoczęcia realizacji zadań w projekcie 

spełnia (lub będzie spełniać) którekolwiek z poniższych kryteriów: 

• jest studentem studiów stacjonarnych lub niestacjonarnych II stopnia, 

• jest studentem co najmniej 4 roku studiów stacjonarnych lub niestacjonarnych jednolitych studiów 

magisterskich,  

• jest doktorantem. 

 

Prosimy o zamieszczenie następującej klauzuli w przesłanej dokumentacji: 

"Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych, zawartych w ofercie stypendialnej dla 

potrzeb niezbędnych dla realizacji procesu rekrutacji, zgodnie z Ustawą z 29.08.97 roku o Ochronie 

Danych Osobowych Dz.U. nr 133 poz. 883".  

 

Jednostka przedstawiająca ofertę stypendialną zastrzega sobie prawo kontaktu z wybranymi kandydatami. 

Wybrani kandydaci zostaną poinformowani o terminie, formie i miejscu rozmowy kwalifikacyjnej. 

Jednostka przedstawiająca ofertę stypendialną kieruje się zasadą niedyskryminacji oraz równouprawnienia 

na wszystkich etapach procedury rekrutacyjnej.  

mailto:riedelr@wp.pl

