
 

 
 

OGŁOSZENIE 
 

KONKURS NA ZATRUDNIENIE W CHARAKTERZE STYPENDYSTY 
W INSTYTUCIE NAUK O POLITYCE I ADMINISTRACJI 

UNIWERSYTET OPOLSKI 
 

 

 

Wymagania: 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

1. Studentka/student studiów I, II stopnia lub jednolitych, uczestniczka/uczestnik studiów 

doktoranckich lub doktorantka/doktorant w szkole doktorskiej, 

2. Preferowani będą kandydaci studiujący stosunki międzynarodowe, nauki o polityce, lub 

kierunki pokrewne, 

3. Wymagana znajomość języka polskiego (w stopniu biegłym), języka angielskiego (w 

stopniu co najmniej bardzo dobrym), znajomość języka czeskiego będzie dodatkowym 

atutem, 

4. Doświadczenie w prowadzeniu badań naukowych w szczególności z wykorzystaniem 

metod desk research, wywiadów i analizy narracyjnej, 

5. Udokumentowany dorobek naukowy lub co najmniej jeden artykuł złożony do recenzji w 

czasopiśmie z listy MEiN, 

6. Doświadczenie w pracy z narzędziami audiowizualnymi, 

7. Umiejętność transkrypcji wywiadów, 

8. Gotowość do częstych wyjazdów badawczych na obszarze pogranicza polsko-czeskiego, 

9. Inne osiągnięcia (nagrody i stypendia, udokumentowany udział w projektach badawczych, 

ukończone szkolenia). 

10. Prawo jazdy kategorii B będzie dodatkowym atutem. 

Opis zadań: 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

1. Udział w pracach konceptualnych zespołu badawczego, 

2. Udział w cyklicznych spotkaniach roboczych zespołu badawczego (raz na kwartał) 

3. Gromadzenie i analiza danych niezbędnych do realizacji celów badawczych projektu, 

4. Przeprowadzanie wywiadów indywidualnych lub grupowych oraz ich transkrypcja i 

kodowanie, w tym z wykorzystaniem oprogramowania. 

5. Prowadzenie badań terenowych w Polsce i Czechach. 

6. Współpraca przy przygotowaniu publikacji naukowych, 



7. Współpraca przy organizacji innych działań wynikających z harmonogramu projektu, 

8. Współpraca przy przygotowywaniu raportów rocznych i końcowego. 

Typ konkursu NCN: Projekt międzynarodowy – HS 

Termin składania ofert: 18 listopada 2022, 16:00 

Forma składania ofert: email 

Warunki zatrudnienia: 

1.Stypendium w wysokości 3 tys. zł, płatne od 1 stycznia 2023 do 31 sierpnia 2025 roku, z 

możliwością przedłużenia do 36 miesięcy ogółem. 

2. Praca w Katedrze Studiów Regionalnych Uniwersytetu Opolskiego, z możliwością 

częściowej pracy zdalnej (zapewniamy zorganizowanie stanowiska pracy, z dostępem do 

internetu, baz danych, itp.), 

3. Współautorstwo artykułów naukowych powstałych w wyniku realizacji projektu. 

Dodatkowe informacje: 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Oferty, zawierające CV oraz dokumenty potwierdzające spełnianie wymagań postawionych w 

ogłoszeniu proszę przesyłać na adres hynek.bohm@uni.opole.pl 

 

hynek.bohm@uni.opole.pl

