
 

Nazwa projektu: Wchodzenie w dorosłość w czasach ultra-niepewności: 
międzypokoleniowa teoria 'rozedrganych' tranzycji 
 
Wydarzenia związane z globalną pandemią Covid-19 zmieniają charakter różnych procesów 
społecznych, w tym wpływają na sposoby myślenia o drogach do stawania się dorosłym 
wśród młodych ludzi i w ich rodzinach. Traktując kryzys zdrowia publicznego jako tło 
przemian, w projekcie ULTRAGEN chcemy się dowiedzieć, jakie są długofalowe skutki 
kryzysów społecznych na dorosłość we współczesnej Polsce, wskazując na rozedrganie 
procesów tranzycyjnych naznaczonych naprzemiennie występującymi przyspieszeniami i 
zastojami. Osiąganie życiowej niezależności zwykle wymaga wspólnego działania dwóch 
pokoleń rodziców i (dorastających) dzieci, w związku z czym ULTRAGEN ma na celu 
ukazanie relacji i solidarności międzypokoleniowych, łącząc dane pozyskane w jakościowych 
i ilościowych komponentach projektu. 
 

Stypendysta/tka 
Miejsce pracy: Warszawa 

Instytut Nauk Społecznych Młodzi w Centrum Lab 
 
Typ konkursu NCN: OPUS – HS6 
  
W ramach realizacji projektu Stypendysta będzie odpowiedzialny za: 

• realizację zadań badawczych (przygotowanie narzędzi, rekrutacja, badanie i analizy) 
w ramach międzypokoleniowego jakościowego badania podłużnego, sondażu i 
analizy mediów społecznościowych wraz z Zespołem badawczym projektu 
“Wchodzenie w dorosłość w czasach ultra-niepewności: międzypokoleniowa teoria 
'rozedrganych' tranzycji” (ULTRAGEN) 

• organizację, realizację, monitoring i nadzór komponentu projektu związanego z 
jakościowo-ilościową analizą danych zastanych (kwerendy literatury i zbiorów)  

• przygotowanie i uruchomienie archiwum danych podłużnych "Tranzycje i czas" w 
ośrodku badawczym Młodzi w Centrum Lab,  w tym współpracę z ekspertem 
technicznym (specjalistą od IT); prowadzenie wstępnych analiz podłużnych  

• aktywny udział w upowszechnianiu wyników projektu poprzez przygotowanie 
publikacji naukowych oraz wystąpienia konferencyjne, jak również współpracę z 
otoczeniem społeczno-gospodarczym.  

 
Oczekiwane kwalifikacje kandydatów: 

• spełnienie kryteriów Regulaminu przyznawania stypendiów naukowych NCN 
(Załącznik do uchwały Rady NCN nr 25/2019) 

• status studenta lub doktoranta studiów II lub III stopnia w obszarze nauk 
społecznych,  

• posiadanie dyplom studiów licencjackich i/lub magisterskich w zakresie nauk 
socjologicznych, psychologii, filozofii lub pokrewnych  

• udokumentowane doświadczenie badawcze w zakresie prowadzenia badań 
społecznych, jakościowych i/lub ilościowych, w tym spełnia minimum jedno z 
poniższych kryteriów:  

o doświadczenie w realizacji: jakościowych badań podłużnych, badań 
biograficznych/narracyjnych, badań jakościowych online 

i/lub 
• doświadczenie w realizacji sondaży internetowych/ilościowej analizy treści/ 

analiz ilościowych danych z mediów społecznościowych  



 

• wiedza teoretyczna w zakresie pojęć takich jak: solidarność, ryzyko, wchodzenie w 
dorosłość, jak również wiedzę z zakresu etyki  

• znajomość języka angielska na poziomie min. B2.  
• mile widziane doświadczenie administracyjne w zakresie wspierania procesów i 

projektów, organizacji wydarzeń itp. 

 
Oferujemy: 

• Umowa stypendialna na okres 36 miesięcy, start projektu: 15.02.2021  
• Stypendium naukowe między 2500 a 5000 PLN w zależności od kwalifikacji,  
• Pracę w profesjonalnym i przyjaznym otoczeniu, wśród znakomitych naukowców i 

opiniotwórczych ekspertów. 

 
Dodatkowe informacje: 
Kandydaci proszeni są o przesłanie następujących dokumentów: 
1) List motywacyjny będący zgłoszeniem do konkursu, adresowany do Kierownika Projektu, 
dr Pauli Pustułki  
2) CV naukowe uwzględniające kwalifikacje, kompetencje, osiągnięcia, publikacje, 
doświadczenie badawcze, wystąpienia konferencyjne itp. 
 
Termin składania ofert: 14.01.2021 
 
Forma składania ofert:  Zgłoszenia do konkursu należy przesłać za pomocą formularza 
rekrutacyjnego w postaci plików w formacie pdf do 14 stycznia 2021 roku. Wnioski niepełne 
lub złożone po tym terminie nie będą rozpatrywane. Szczegółowych informacji udziela dr 
Paula Pustułka (ppustulka@swps.edu.pl)  
 
Termin rozstrzygnięcia konkursu: 10.02.2021 
 
Kryteria formalne: 

• dorobek naukowy kandydata, w tym publikacje w renomowanych wydawnictwach 
/czasopismach naukowych  - 50% oceny końcowej 

• osiągnięcia wynikające z prowadzenia badań naukowych, stypendia, nagrody oraz 
doświadczenie naukowe zdobyte w kraju lub za granicą, warsztaty i szkolenia 
naukowe, udział w projektach badawczych - 20% 

• kompetencje do realizacji określonych zadań w projekcie badawczym - 30% 

 
Procedura konkursowa: Komisja konkursowa dokonuje oceny zgłoszeń na posiedzeniu 
zdalnym oraz tworzy wstępną listę rankingową. W trybie zdalnym przeprowadzone będą 
rozmowy rekrutacyjne z wybranymi kandydatami. Stypendium naukowe w projekcie 
przyznane zostanie osobie, która uzyska największą liczbę punktów w świetle kryteriów 
wyszczególnionych w Regulaminie. Komisja zastrzega sobie prawo do wybrania dwóch 
stypendystów z proporcjonalnie zmniejszoną wysokością otrzymanego stypendium i/lub 
skróconym okresem zatrudnienia. 
 
Skład komisji konkursowej: 
dr Paula Pustułka - Przewodniczący Komisji 
prof. Mikołaj Cześnik - Członek komisji 
dr Justyna Sarnowska- Członek komisji 
dr Agnieszka Kwiatkowska - Członek komisji 
Anna Zając– Sekretarz Komisji 

https://www.ncn.gov.pl/sites/default/files/pliki/uchwaly-rady/2019/uchwala25_2019-zal1.pdf

