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Konkurs na stanowisko post-doc (grupa pracowników: badawcza), na pełny etat adiunkta
w Instytucie Etnologii i Antropologii Kulturowej UW do realizacji projektu badawczego
NCN (SONATA 16)
(kierownik dr Małgorzata Owczarska)
Do konkursu mogą przystąpić osoby, które spełniają warunki określone w ustawie
Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce z dnia 20 lipca 2018 r.
(t.j. Dz. U. z 2021 poz. 478 ze późn. zm.)
oraz Statucie Uniwersytetu Warszawskiego
Uniwersytet Warszawski szuka kandydata do pracy przy projekcie
Doświadczanie nadmiaru, braku i zrównoważonej
obecności wody. Studium w nurcie błękitnej
antropologii.
Opis stanowiska: Osoba zatrudniona na stanowisku post-doc weźmie udział w
konceptualizacji projektu, rozwoju jego metodologii w kierunku błękitnej antropologii,
badaniach terenowych oraz teoretycznych. Będzie odpowiedzialna za przygotowanie,
przeprowadzenie i analizę badań terenowych w jednej z lokalizacji: zlewni Bobru (Górny
Śląsk) lub zlewni Brzozówki (okolice Biebrzańskiego Parku Narodowego, Podlasie) (w
zależności od ustaleń poczynionych z kierowniczką projektu i preferencji kandydata/ki).
Będzie wspierał/a badania terenowe w Warszawie i drugim z wymienionych powyżej miejsc.
Oprócz standardowych czynności badawczych jak prowadzenie wywiadów pogłębionych,
obserwacji uczestniczącej, analizy zebranych materiałów i przeglądu literatury fachowej,
praca będzie polegała również na wypracowaniu i wdrożeniu badawczych sposobów
włączania podmiotów nieludzkich w antropologiczne badanie wody i sensorycznym oraz
cielesnym kontakcie z wodą. Post-doc zapozna się i będzie pomagać w zarządzaniu danymi
zebranymi przez cały zespół projektowy. Zaprezentuje wyniki projektu na konferencjach i w
publikacjach naukowych. Przygotuje co najmniej 2 publikacje samodzielne lub wspólnie z
innym autorem w języku polskim i angielskim oraz wystąpi na co najmniej jednej
konferencji.
Osoba wyłoniona w konkursie zostanie zatrudniona na pełen etat od 1 stycznia 2022 r. na
okres 30 miesięcy. Wynagrodzenie zgodne z taryfikatorem NCN.
Oczekiwane kwalifikacje kandydatów:
 doktorat w zakresie nauk humanistycznych lub społecznych (preferencyjnie
antropologia kulturowa, etnologia, socjologia, studia kulturowe lub pokrewne
dyscypliny)
 doświadczenie w jakościowych metodach badawczych oraz metodologii nauk
społecznych zwłaszcza niebieskiej humanistyce lub w antropologii/ socjologii
środowiska, posthumanistyce, badaniu relacji ludzi z nie-ludźmi



doświadczenie w prowadzeniu badań jakościowych: przygotowanie pracy terenowej,
wywiady (przygotowanie i przeprowadzenie), obserwacja uczestnicząca, zarządzanie
danymi i analiza materiałów,
 bardzo dobra orientacja w bieżących debatach na temat zmian klimatycznych,
 duże zainteresowanie tematyką wody i błękitnej humanistyki,
 silna motywacja do rozwoju w dziedzinie błękitnej humanistyki/ antropologii,
 biegła znajomość języka polskiego w mowie i piśmie,
 biegła znajomość języka angielskiego w mowie i piśmie,
 zdolność do pracy z zagadnieniami transdyscyplinarnymi,
 udokumentowany dorobek naukowy (publikacje i prezentacje konferencyjne),
zwłaszcza związane z wodą, w zakresie błękitnej humanistyki lub antropologii/
jakościowej socjologii środowiskowej, posthumanizmu, nowego materializmu czy
innych badań nad relacjami ludzi z więcej-niż-ludzkimi aktantami czy społecznymi
aspektami zmian klimatu,
 umiejętność pływania lub chęć nauki pływania,
 umiejętność pracy i komunikowania się w zespole.
Wymagane dokumenty:
 dokument potwierdzający uzyskanie stopnia naukowego doktora,
 podanie do Rektora Uniwersytetu Warszawskiego o przyjęcie do pracy,
 list motywacyjny (w języku polskim lub angielskim),
 CV wraz bibliografią publikacji (w języku polskim lub angielskim),
 kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie (do pobrania ze
strony:
https://bsp.adm.uw.edu.pl/bsp-druki-do-pobrania/
 oświadczenie, że Uniwersytet Warszawski będzie podstawowym miejscem pracy
kandydata (do pobrania ze strony: https://bsp.adm.uw.edu.pl/bsp-druki-do-pobrania/,
 oświadczenie o przetwarzaniu danych osobowych w ramach procesu rekrutacji do
pracy, wraz z klauzulą zgody (do pobrania ze strony: https://bsp.adm.uw.edu.pl/bspdruki-do-pobrania/,
 oświadczenie potwierdzające zapoznanie się i akceptację zasad przeprowadzania
konkursów na stanowisko nauczyciela (w załączeniu).
Dokumenty, zawierające dane kontaktowe kandydata (adres pocztowy, numer telefonu oraz
adres
poczty elektronicznej), należy składać do 15 listopada 2021 osobiście w Sekretariacie
Instytutu Etnologii i Antropologii Kulturowej UW, ul. Żurawia 4, 00-503 Warszawa lub
poczta elektroniczną etnologia@uw.edu.pl (jeden plik pdf). Po pierwszym etapie oceny
wniosków, wybrani kandydaci i kandydatki mogą zostać zaproszeni/ zaproszone na rozmowę
kwalifikacyjną. Kandydaci i kandydatki zostaną powiadomieni/ne o wynikach konkursu
pocztą elektroniczną. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi do 1 grudnia 2021 r.
Informujemy, że konkurs jest pierwszym etapem określonej w Statucie Uniwersytetu
Warszawskiego procedury zatrudniania na stanowisku nauczyciela akademickiego, a jego
pozytywne rozstrzygnięcie stanowi podstawę do dalszego postępowania.

……………………………………………………… ….
(imię i nazwisko)

……………………………………………………………
(jednostka organizacyjna UW)

OŚWIADCZENIE

Oświadczam, iż zapoznałem/am się i akceptuję zasady przeprowadzania
konkursów na stanowisko nauczyciela akademickiego na Uniwersytecie
Warszawskim, określone w zarządzeniu nr 106 Rektora Uniwersytetu
Warszawskiego z dnia 27 września 2019 r.

Warszawa ,dnia…………..

……….………………………
(podpis)

