
 Warszawa, 12.08.2020 r. 
 

Instytut Filozofii i Socjologii Polskiej Akademii Nauk (IFiS PAN)  
ogłasza  

konkurs na stanowisko 
doktorant-stypendysta 

w projekcie  
„Survey Data Recycling (SDR)” 

kierowanym przez prof. dr. hab. Kazimierza M. Słomczyńskiego  
_____________________________________________________ 

Projekt finansowany przez amerykańską instytucję National Science Foundation w 
ramach grantu przyznanego IFiS PAN i Ohio State University    

 
 

Przewidywany początek projektu: 1 pażdziernika 2020 r. 
Liczba stypendiów naukowych: 1 
 
Stypendium naukowe w wysokości 3 250 zł/miesiąc na okres 12 miesięcy. Stypendium 
zostanie przyznane zgodnie z zasadami zawartymi w Regulaminie przyznawania 
stypendiów naukowych dla młodych naukowców w projektach finansowanych ze źródeł 
zewnętrznych (w tym zagranicznych). W przypadku rezygnacji wyłonionego kandydata, 
rezerwuje się prawo wskazania kolejnego kandydata z listy rankingowej. 
 
Opis zadań:  

 przygotowanie danych do badań (współtworzenie bazy danych);  

 przeprowadzenie analiz jakości danych surveyowych;  

 przygotowywanie wewnętrznych raportów z badań i prezentacje wyników badań na 

krajowych i międzynarodowych konferencjach; 

 uczestnictwo w zebraniach zespołu badawczego i spotkaniach rady naukowej 

projektu;  

 organizacyjne wsparcie pracy zespołu. 

 
Wymagania: 

a) tytuł magistra w dziedzinie socjologii, nauk politycznych, ekonomii lub pokrewnych;  
b) status doktoranta.  

 
Pozostałe wymagania: 

a) bardzo dobra znajomość języka angielskiego;  
b) doświadczenie w pracy w zespole międzynarodowym; 
c) publikacje naukowe i/lub prezentacje na konferencjach;  
d) dobra znajomość programów edytorskich (Word, Excel) oraz programów 

statystycznych.  
 
Dodatkowo mile widziane: 

− gotowość do przygotowania rozprawy doktorskiej lub publikacji w obszarach 
związanych z projektem; 

− zainteresowanie socjologią porównawczą. 
 
Osoby zainteresowane udziałem w konkursie proszone są o składanie następujących 
dokumentów: 

a) list motywacyjny;  
b) CV zawierające wykaz prezentacji na konferencjach i innych osiągnięć 

naukowych, w tym publikacji; 
c) skan dyplomu ukończenia studiów magisterskich; 



d) skan dokumentu poświadczającego odbywanie studiów doktoranckich; 
e) wybrany tekst lub publikacja własnego autorstwa lub współautorstwa (np. raport, 

artykuł, rozdział pracy magisterskiej). 
 
Zgłoszenia prosimy nadsyłać do 18 września 2020 r. w formie elektronicznej na adres: 
slomczynski.1@osu.edu z dopiskiem w tytule „Konkurs – SDR”. 
 
Konkurs będzie przebiegał w dwóch etapach. W etapie pierwszym Komisja Konkursowa 
dokona wstępnej oceny kandydatów na podstawie złożonych dokumentów. Najwyżej 
ocenieni kandydaci zostaną zaproszeni na rozmowę kwalifikacyjną, stanowiącą drugi etap 
konkursu.  
 
Rozmowy kwalifikacyjne są przewidziane w dniu 21 i 22 września 2020 r. drogą 
elektroniczną.  
 
Komisja przy ocenie wniosku o finansowanie stypendium uwzględnia: (a) osiągnięcia 
naukowe (50% oceny końcowej); (b) doświadczenie naukowe zdobyte w kraju lub za 
granicą, udział w projektach badawczych (20% oceny końcowej; (c) kompetencje do 
realizacji określonych zadań w projekcie badawczym (30 % oceny końcowej). 
 
Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi nie później niż do 25 września 2020 r., a wyniki rekrutacji 
zostaną opublikowane na stronie www.ifispan.waw.pl (zakładka Wydarzenia/Konkursy).  
 
Więcej informacji o projekcie: https://www.asc.ohio-state.edu/dataharmonization/ 
 
Do listu motywacyjnego prosimy dołączyć poniższą klauzulę: 

Zgoda na przetwarzanie danych osobowych 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych (w postaci: imienia i nazwiska, 
nr telefonu, adresu poczty elektronicznej, wizerunku oraz innych informacji zawartych w dokumentach 
aplikacyjnych) przez  Instytut Filozofii i Socjologii PAN, z siedzibą w Warszawie, ul. Nowy Świat 72 
w celach rekrutacyjnych. 
 

....................................................... 
Podpis kandydata  

 

Prosimy także o zapoznanie się z Informacją dotyczącą procesu przetwarzania danych osobowych: 

Informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych 

1. Administratorem danych osobowych przetwarzanych w ramach procesu rekrutacji jest Instytut 
Filozofii i Socjologii Polskiej Akademii Nauk, ul. Nowy Świat 72, 00-330 Warszawa. 

2. Kontakt z inspektorem ochrony danych osobowych jest możliwy pod adresem: Instytut Filozofii 
i Socjologii Polskiej Akademii Nauk, ul. Nowy Świat 72, 00-330 Warszawa, e-mail: 
iod@ifispan.waw.pl 

3. Dane osobowe (oraz dane do kontaktu - o ile zostaną podane) będą przetwarzane w celu 
przeprowadzenia obecnego postępowania rekrutacyjnego na podstawie wyrażonej zgody (art. 
6 ust. 1 lit. a RODO). 

4. Osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie 
bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody 
przed jej cofnięciem. Wycofanie zgody następuje poprzez przesłanie wiadomości na adres e-
mail: konkurs@ifispan.waw.pl 

5. Dane osobowe nie będą przekazywane podmiotom trzecim i organizacjom 
międzynarodowym. 

http://www.ifispan.waw.pl/
https://www.asc.ohio-state.edu/dataharmonization/
mailto:iod@
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6. Dane zgromadzone w procesie rekrutacyjnym będą przechowywane przez okres nie dłuższy 
niż 6 miesięcy od upływu terminu składania dokumentów.  

7. Osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo dostępu do swoich danych osobowych, 
żądania ich sprostowania lub usunięcia. Wniesienie żądania usunięcia danych jest 
równoznaczne z rezygnacją z udziału w procesie rekrutacji prowadzonym przez IFiS PAN. 
Ponadto przysługuje jej prawo do żądania ograniczenia przetwarzania w przypadkach 
określonych w art. 18 RODO. 

8. Osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony 
Danych Osobowych na niezgodne z prawem przetwarzanie jej danych osobowych. Organ ten 
będzie właściwy do rozpatrzenia skargi z tym, że prawo wniesienia skargi dotyczy wyłącznie 
zgodności z prawem przetwarzania danych osobowych, nie dotyczy zaś przebiegu procesu 
rekrutacji. 

9. Podanie danych zawartych w dokumentach rekrutacyjnych nie jest obowiązkowe, jednak jest 
warunkiem koniecznym do udziału w procesie rekrutacji. 
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