
 

Stanowisko: Post-doc 

Grupa stanowisk: R2, R3 

Instytut Nauk Społecznych 

Lokalizacja: Warszawa 

Rodzaj konkursu: Horyzont 2020 

Wymiar etatu: ½ etatu 

Liczba stanowisk: 1 

 

Nazwa i opis projektu badawczego: 

„Upodmiotowienie młodych migrantów w trudnej sytuacji poprzez płynną integrację” (akronim: 

MIMY) 

Celem projektu MIMY jest zbadanie procesów integracji młodzieży (15-17) i młodych dorosłych 
migrantów (w wieku od 18 do 29 lat), którzy znajdują się w trudnej sytuacji i są obywatelami państw 
trzecich ogarniętych wojną i/ lub objętych dyktaturami. MIMY skupia się na procesach integracyjnych 
młodych migrantów i zrozumieniu ich codziennych relacji międzykulturowych z lokalną populacją, co 
prowadzi do głównego pytania badawczego: Jak wspierać w Europie procesy płynnej integracji 
młodych migrantów w trudnych warunkach życiowych, by zwiększyć korzyści społeczne i ekonomiczne 
z i dla migrantów? Projekt finansowany ze środków Komisji Europejskiej Horyzont 2020, realizowany 
w konsorcjum 12 państw europejskich pod przewodnictwem Uniwersytetu w Luksemburgu. 
Kierownikiem projektu w Polsce jest prof. Izabela Grabowska. 
 
Zadania: 

 Koordynowanie projektu pod kątem badań ilościowych 
 Analizowanie wtórnych źródeł danych 
 Rekrutacja uczestników badań 
 Przeprowadzanie badania 
 Zbieranie danych 
 Kodowanie danych 
 Analiza i interpretacja zebranych danych 
 Udział w przygotowaniu raportów i publikacji naukowych 

 

Wymagania: 

 Stopień doktora lub doktora habilitowanego w dziedzinie nauk socjologicznych, psychologii, 
nauk o polityce i administracji, ekonomii i finansów 

 Zainteresowania badawcze w zakresie badań migracyjnych, badań młodzieży, metodologii 
 Ponad 5 lat doświadczenia w zakresie realizacji projektów badawczych  
 Biegła znajomość języka angielskiego w mowie i w piśmie 
 Znajomość podejścia “metod mieszanych” 
 Umiejętność analizowania danych wtórnych 
 Umiejętność przeprowadzania pogłębionych wywiadów 
 Znajomość języków obcych używanych przez młodych imigrantów w Polsce będzie 

dodatkowym atutem 
 



 

Kryteria formalne: 

 Osiągnięcia naukowe  -40% oceny; 
 Kompetencje do realizacji zadań w projekcie badawczym  - 50% oceny; 
 Wyróżnienia w zakresie prowadzonych badań - 10% oceny. 

 

Oferujemy: 

 Umowę o pracę z zamiarem zawarcia na okres 34 miesięcy (okres umowy może ulec zmianie 
w zależności od długości trwania projektu) 

 Wynagrodzenie 830-870 Euro brutto brutto (pomniejszone o zobowiązania publiczno-prawne 
wynikające z przepisów prawa) 
Wynagrodzenie wypłacone w przeliczeniu na PLN, może się wahać w zależności od kursu 
euro; 

 Możliwość rozwoju profesjonalnego. 
 

Wymagane dokumenty: 

 CV naukowe zawierające w szczególności: 
o opis osiągnięć naukowych  
o listę publikacji 
o listę nagród/wyróżnień za udział w projektach badawczych 
o opis kompetencji do realizacji zadań określonych w opisie zadań. 

 Kopia przykładowej publikacji w PDF 

 Kopia dyplomu doktora w PDF 
 

Zgłoszenie należy przesłać drogą elektroniczną za pośrednictwem formularza: FORMULARZ 

APLIKACYJNY 

Termin nadsyłania aplikacji: 20 grudnia 2019 r. 

Termin rozstrzygnięcia konkursu: do 10 stycznia 2020 r. 

Termin rozpoczęcia pracy: kwiecień 2020 r. 

 

Skład Komisji Konkursowej: 

prof. Izabela Grabowska - Przewodniczący Komisji 

prof. Mikołaj Cześnik - Członek komisji, Dyrektor Instytutu Nauk Społecznych 

Dominika Blachnicka-Ciacek - Członek komisji, pracownik Instytutu Nauk Społecznych 

Paulina Kolańczyk-Zwierz – Sekretarz Komisji 

 

Link do REGULAMINU 

Komisja Konkursowa zastrzega sobie prawo do kontaktu jedynie z wybranymi kandydatami. 

W razie potrzeby dodatkowe informacje można uzyskać poprzez kontakt elektroniczny pod adresem 

pkolanczyk-zwierz@swps.edu.pl.  

 

https://system.erecruiter.pl/FormTemplates/RecruitmentForm.aspx?WebID=9eb43293711549c6afb44231d3d60269
https://system.erecruiter.pl/FormTemplates/RecruitmentForm.aspx?WebID=9eb43293711549c6afb44231d3d60269
https://www.swps.pl/images/Regulamin_konkursu_na_stanowiska_badawcze_i_badawczo-techniczne.pdf
mailto:pkolanczyk-zwierz@swps.edu.pl


 

 


