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OGŁOSZENIE O KONKURSIE
w projekcie badawczym
Stanowisko: adiunkt
Grupa pracowników: badawcza
Liczba stanowisk: 1 (pełen etat) lub 2 (1/2 etatu)
Dyscyplina naukowa: filozofia, psychologia
Tytuł projektu: Przedmioty percepcji w ujęciu jedno- i wielomodalnym
Kierownik projektu: dr Aleksandra Mroczko-Wąsowicz
Finansowanie: Narodowe Centrum Nauki
Typ projektu: OPUS-18
Czas trwania: 2020–2024
Instytucja realizująca: Uniwersytet Warszawski, Wydział Filozofii
Procedura rekrutacyjna odbywa się zgodnie z regulaminem NCN oraz statutem UW.
Do konkursu mogą przystąpić osoby, które spełniają warunki określone w:
- Ustawie z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2020 r.,
poz. 85 ze zm.) i Statucie UW;
- Regulaminie przyznawania środków na realizację zadań finansowanych przez Narodowe
Centrum Nauki w zakresie projektów badawczych, dla konkursu OPUS 18.
Ograniczenia:
Kandydat nie może być osobą, która w ciągu ostatnich dwóch lat przed podjęciem
zatrudnienia w projekcie była zatrudniona na podstawie umowy o pracę na UW.
Zadania:


realizacja zadań badawczych w projekcie związanych z analizą: (1) pochodzenia
przedmiotów percepcji, (2) konceptualnych i metodologicznych aspektów badań nad
przedmiotami jedno- i wielosensorycznej percepcji, (3) podobieństw i różnic między
przedmiotami percepcji w różnych modalnościach zmysłowych, (4) wielomodalnych
przedmiotów percepcji; w szczególności, realizacja zadań badawczych z grupy (1) i
(2) – przegląd stosownej literatury filozoficznej oraz krytyczna analiza badań
empirycznych dotyczących formowania się i funkcjonowania reprezentacji
przedmiotowych w różnych modalnościach zmysłowych w celu rozwinięcia
teoretycznych podstaw przedmiotowości percepcyjnej, tj. opracowania pojęcia
„przedmiotu”, struktury i charakterystyki przedmiotów percepcji w kontekście jedno1

i wielosensorycznym, oraz klasyfikacji rodzajów obiektów doświadczanych za
pomocą zmysłów;


organizacja i regularny udział w spotkaniach zespołu badawczego; współpraca z
kierownikiem projektu i pozostałymi członkami zespołu mająca na celu wymianę i
rozwój wiedzy z zakresu tematyki projektu oraz wspólną pracę nad artykułami;



prezentowanie wyników badań na ważnych konferencjach naukowych o zasięgu
krajowym i międzynarodowym;



publikowanie wyników badań w wysoko punktowanych międzynarodowych
czasopismach i wydawnictwach;



organizacja seminariów, warsztatów i wizyt badawczych z udziałem zaproszonych (w
tym zagranicznych) naukowców;



aplikowanie o granty;



pełnienie funkcji sekretarza projektu;



udział w pracach redakcyjnych, przygotowaniu raportów i innych zadaniach
związanych z administracją projektu zleconych przez kierownika projektu.

Wymagania:


Ocena kandydatów będzie przebiegała zgodnie z zaleceniami zawartymi w Statucie
UW, European Charter for Researchers. The Code of Conduct for the Recruitment of
Researchers (https://euraxess.ec.europa.eu/jobs/charter/code) i Zarządzeniem nr 106
Rektora Uniwersytetu Warszawskiego z dnia 27 września 2019 r. z późn. Zm.



Stopień doktora w dziedzinie filozofia, kognitywistyka lub psychologia uzyskany nie
wcześniej niż 7 lat przed rokiem zatrudnienia w projekcie1;



Znaczący dorobek badawczy (potwierdzony publikacjami) z zakresu badań nad
percepcją zmysłową w ramach filozofii percepcji, filozofii umysłu, psychologii lub
nauk (nero-)kognitywnych;



Zainteresowania badawcze związane z tematyką projektu (percepcja zmysłowa,
własności i przedmioty percepcji reprezentowane w doświadczeniu zmysłowym
różnych modalności sensorycznych, integracja wielosensoryczna)



Interdyscyplinarne doświadczenia naukowe



Bardzo dobra znajomość języka angielskiego w mowie i piśmie



Doświadczenie w zakresie współpracy międzynarodowej

Warunki zatrudnienia:


Okres zatrudnienia: 16 miesięcy

Do okresu tego nie wlicza się przerw związanych z urlopem macierzyńskim, urlopem na warunkach urlopu
macierzyńskiego, urlopem ojcowskim, urlopem rodzicielskim lub urlopem wychowawczym, udzielonych na
zasadach określonych w przepisach Kodeksu pracy albo pobieraniem zasiłku chorobowego lub świadczenia
rehabilitacyjnego w związku z niezdolnością do pracy, w tym spowodowaną chorobą wymagającą rehabilitacji
leczniczej. W przypadku kobiet, wskazany 7-letni okres można przedłużyć o 18 miesięcy za każde urodzone
bądź przysposobione dziecko.
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Wynagrodzenie: 160.000 pln brutto brutto za cały okres zatrudnienia



Przewidywana data rozpoczęcia pracy: w możliwie najwcześniejszym terminie po
rozstrzygnięciu konkursu.

Uwaga!


W okresie pobierania wynagrodzenia w projekcie post-doc nie może pobierać innego
wynagrodzenia ze środków przyznanych w ramach kosztów bezpośrednich z
projektów badawczych finansowanych w konkursach NCN.



W okresie pobierania wynagrodzenia w projekcie post-doc nie może być zatrudniony
u innego pracodawcy na podstawie umowy o pracę, w tym również u pracodawcy z
siedzibą poza terytorium Polski.

Zgłoszenie na konkurs powinno zawierać:
1. Podanie skierowane do Prorektora UW prof. dr hab. Sambora Gruczy
2. Kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie (do pobrania ze
strony: http://bsp.adm.uw.edu.pl/bsp/druki-i-formularze/) ze zdjęciem i adresem emailowym;
3. Informację o przetwarzaniu danych osobowych (klauzula informacyjna oraz klauzula
zgody) stanowiąca załącznik do ogłoszenia;
4. Dokument poświadczający posiadanie stopnia naukowego doktora w zakresie
filozofii, kognitywistyki lub psychologii;
5. Życiorys naukowy (zawierający informacje o udziale w projektach badawczych,
konferencjach krajowych i międzynarodowych, uzyskanych stypendiach i nagrodach
naukowych, odbytych stażach naukowych, członkostwie w organizacjach naukowych,
redakcjach czasopism naukowych, udziale w organizacji konferencji, działalności na
rzecz popularyzacji nauki oraz innych osiągnięciach);
6. Listę publikacji (podzielonych na publikacje związane z zakresem badań
przewidzianych w projekcie oraz inne, a także pogrupowanych wedle kategorii:
artykuły w czasopismach naukowych, rozdziały w monografiach, publikacje w
tomach pokonferencyjnych, książki);
7. Kopie dwóch najważniejszych publikacji z dorobku;
8. Dwie opinie samodzielnych pracowników naukowych z dziedzin filozofia,
kognitywistyka lub psychologia (spoza Uniwersytetu Warszawskiego) lub, w
przypadku naukowca zagranicznego – opinie osób legitymujących się znaczącym
dorobkiem naukowym i ustaloną pozycją w międzynarodowym środowisku
naukowym;
9. Świadectwa pracy (jeśli dotyczy);
10. Oświadczenie potwierdzające zapoznanie się i akceptację zasad przeprowadzania
konkursów na stanowisko nauczyciela stanowiące załącznik nr 2 do ogłoszenia.
Wszystkie dokumenty powinny zostać dostarczone w wersji elektronicznej w formie plików
pdf na adres: pracowniczy.filozofia@uw.edu.pl
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Zgłoszenie na konkurs należy przesłać do dnia: 29 stycznia 2021 r.
Uwaga! Rozpatrywane będą tylko wnioski kompletne i spełniające wymogi formalne.
Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi do dnia: 24 lutego 2021 r.
Informacja o wynikach konkursu zostanie przekazana kandydatom drogą mailowa.
Konkurs jest pierwszym etapem określonej w Statucie UW procedury zatrudniania na
stanowisku naukowym. Jego pozytywne rozstrzygnięcie stanowi podstawę do dalszego
postępowania.
Uwaga! Uczelnia nie zapewnia mieszkania, zastrzega sobie prawo do kontaktu z wybranymi
kandydatami, zaproszenia ich na rozmowę kwalifikacyjną, jak również do nierozstrzygnięcia
konkursu.
Tematyka projektu: https://www.ncn.gov.pl/sites/default/files/listy-rankingowe/2019-0916/streszczenia/461209-pl.pdf
Dodatkowe informacje o projekcie można uzyskać u kierownika projektu dr Aleksandry
Mroczko-Wąsowicz (aleksandra.mroczko-wasowicz@uw.edu.pl ).
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