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ISS-KONKURS-1/2022 

 

Dyrektor Instytutu Studiów Społecznych  

im. Profesora Roberta Zajonca Uniwersytetu Warszawskiego 

ogłasza KONKURS na stanowisko adiunkta (grupa pracowników badawczych) 

w projekcie badawczym SONATA BIS 

„Tożsamość społeczna w erze cyfrowej: dynamiczna auto-prezentacja dla ulotnej 

publiki i jej wpływ na debatę publiczną” 

finansowanym przez Narodowe Centrum Nauki 

kierownik: dr Agnieszka Rychwalska 

 

Liczba stanowisk: jedno 

Dyscyplina naukowa, w której nauczyciel akademicki ma prowadzić badania: socjologia lub 

psychologia 

Kandydaci na stanowisko adiunkta (post-doc) muszą spełniać warunki określone w ustawie 

Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce z dnia 20 lipca 2018 roku (Dz.U. z 2022 r. poz. 574), 

Statucie UW, warunki przewidziane w konkursie SONATA BIS 11, jak i dodatkowe warunki 

określone w niniejszym ogłoszeniu. 

Wymagania: 

1. Wymagany stopień naukowy doktora uzyskany: a) w podmiocie innym niż 

Uniwersytet Warszawski lub b) na Uniwersytecie Warszawskim pod warunkiem 

odbycia po uzyskaniu tytułu min. 10-miesiecznego, ciągłego i udokumentowanego 

stażu podoktorskiego w podmiocie innym niż Uniwersytet Warszawski oraz w kraju 

innym niż kraj uzyskania stopnia doktora 

2. Stopień doktora uzyskany nie wcześniej niż 7 lat przed rokiem zatrudnienia w 

projekcie (2022). 

3. Spełnienie pozostałych kryteriów zatrudnienia na stanowisku post-doc opisanych w 

„Regulaminie przyznawania środków na realizację zadań finansowanych przez 

Narodowe Centrum Nauki w zakresie projektów badawczych”, stanowiącym 

załącznik do uchwały Rady NCN nr 44/2021 z dnia 28 maja 2021 r. 

4. Udokumentowane doświadczenie badawcze w zakresie przetwarzania języka 

naturalnego (NLP), w kontekście naukowym lub komercyjnym (w szczególności przy 
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analizie korpusów tekstowych z mediów społecznościowych) ze wskazaniem 

stosowanych dotychczas narzędzi i biegłości w ich stosowaniu. 

5. Dorobek badawczo-naukowy udokumentowany przynajmniej trzema publikacjami w 

recenzowanych czasopismach naukowych o zasięgu międzynarodowym, 

publikowanych w jęz. angielskim; w tym minimum dwoma publikacjami w 

czasopismach z listy JCR. 

6. Udokumentowane doświadczenie pracy w interdyscyplinarnym zespole badawczym, 

w szczególności w zespołach łączących kompetencje lingwistów, informatyków i 

naukowców społecznych. 

7. Biegła znajomość języka angielskiego. 

Opis zadań: 

1. Opracowywanie kryteriów i procedur selekcji korpusów tekstowych. 

2. Zbieranie i analiza danych ilościowych z platform Reddit i Twitter. 

3. Opracowywanie i testowanie narzędzi i miar NLP na danych tekstowych z mediów 

społecznościowych. 

4. Analiza syntaktyczna i semantyczna danych tekstowych. 

5. Archiwizacja opracowywanych materiałów i procedur badawczych. 

6. Uczestnictwo i wsparcie organizacji spotkań zespołu organizowanych w ramach 

projektu. 

7. Przygotowywanie prezentacji konferencyjnych i artykułów naukowych prezentujących 

wyniki projektu. 

Warunki zatrudnienia: 

1. Zatrudnienie w formie umowy o pracę na okres 3 lat, w wymiarze pełnego etatu. 

2. Wynagrodzenie w wysokości 10 000 zł (brutto brutto), zgodnie z „Regulaminem 

przyznawania środków na realizację zadań finansowanych przez Narodowe Centrum 

Nauki w zakresie projektów badawczych”, stanowiącym załącznik do uchwały Rady 

NCN nr 44/2021 z dnia 28 maja 2021 r. 

3. W okresie pobierania tego wynagrodzenia pracownik nie może pobierać 

wynagrodzenia u innego pracodawcy na podstawie umowy o pracę, w tym również u 

pracodawcy z siedzibą poza terytorium Polski. 

Wymagane dokumenty: 

1. Podanie z prośbą o przyjęcie do pracy skierowane do J.M. Rektora UW 

2. Życiorys z obszerną informacją o dorobku naukowym, informacją o działalności 

badawczej, dydaktycznej i organizacyjnej. 

3. Zestawienie informacji potwierdzających spełnienie wszystkich warunków konkursu 

(z ewentualnymi załącznikami). 

4. Skan odpisu dyplomu doktora. 

5. Wykaz publikacji. 

6. Podpisana klauzula informacyjna (do pobrania ze strony: 

https://bsp.adm.uw.edu.pl/wp-content/uploads/sites/18/2020/07/Klauzula-

informacyjna-przy-rekrutacji-do-pracy_11_2019-1.docx ) 

https://bsp.adm.uw.edu.pl/wp-content/uploads/sites/18/2020/07/Klauzula-informacyjna-przy-rekrutacji-do-pracy_11_2019-1.docx
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Termin i miejsce składania dokumentów:  

Zgłoszenie do konkursu wraz z wymaganymi dokumentami w postaci plików PDF należy 

przesłać na adres e-mail: iss@uw.edu.pl do dnia 2 października 2022 r., pisząc w tytule maila: 

POST DOC KONKURS  

Wnioski niepełne lub złożone po tym terminie nie będą rozpatrywane.  

Ocena kandydatów zostanie przeprowadzona przez komisję konkursową Instytutu Studiów 

Społecznych im. prof. Roberta Zajonca, UW. Komisja zastrzega sobie prawo do odrzucenia 

wszystkich kandydatów i ponownego ogłoszenia konkursu, jeśli żaden kandydat nie uzyska 

pozytywnej oceny komisji. Wybrani kandydaci mogą zostać zaproszeni na zdalną rozmowę 

kwalifikacyjną. Rozstrzygnięcie konkursu powinno nastąpić nie później niż do 15 

października 2022 r. O wynikach konkursu kandydaci/kandydatki zostaną powiadomieni za 

pomocą poczty elektronicznej. 

W przypadku rezygnacji wyłonionego kandydata/kandydatki, rezerwuje się prawo wskazania 

kolejnego kandydata/kandydatki z listy rankingowej. 

Uwaga: zwycięzca konkursu ma obowiązek uzupełnienia dokumentacji o oryginały 

wymaganych dokumentów. 

 

 

 

Director of the Robert Zajonc Institute of Social Studies, University of Warsaw 

announces a COMPETITION  

for the position of a post-doc (group of research employees) 

in the SONATA BIS research project: 

“Social identity in the digital age: dynamic self-presentation to fleeting publics 

and its impact on public debate” 

funded by the Polish National Science Center 

PI: dr Agnieszka Rychwalska 

Number of positions: one 

Scientific discipline in which the research employee is to conduct research: sociology or 

psychology 

Candidates for the post-doc position must meet the conditions set out in the Act on Higher 

Education and Science of July 20, 2018 (Polish Journal of Laws of 2022, item 574), the 

Statute of the University of Warsaw, conditions set out in the NCN SONATA BIS 11 call, as 

well as additional conditions specified in this announcement. 

Requirements: 

1. Doctoral degree obtained: a) in an institution other than the University of Warsaw, or 

b) at the University of Warsaw, provided that after obtaining the degree the candidate 
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completed a continuous and documented postdoctoral fellowship of at least 10 months 

in an institution other than the University of Warsaw and in a country other than the 

country where they have been awarded PhD degree. 

2. Doctoral degree obtained no earlier than 7 years before the year of employment in the 

project (2022). 

3. Fulfillment of other post-doc employment criteria described in the “Regulations on 

awarding funding for research tasks funded by the National Science Centre as regards 

research projects", an annex to the NCN Council Resolution No. 44/2021 of May 28, 

2021 (https://www.ncn.gov.pl/sites/default/files/pliki/uchwaly-

rady/2021/uchwala44_2021-zal1_ang.pdf). 

4. Documented research experience in the field of natural language processing (NLP), in 

a scientific or commercial context (in particular, experience in analyzing text corpora 

from social media is highly welcome), specifying the tools employed for research and 

proficiency in their use. 

5. Research and scientific achievements documented by at least three publications in 

peer-reviewed scientific journals of international scope, published in English; 

including at least two publications in journals from the JCR list. 

6. Documented experience of working in interdisciplinary research teams, in particular in 

teams combining the competences of linguists, software engineers and social 

scientists. 

7. Fluency in English. 

Tasks’ description: 

1. Developing criteria and procedures for selecting text corpora. 

2. Collection and analysis of quantitative data from the Reddit and Twitter platforms. 

3. Development and testing of NLP tools and measures on text data from social media 

4. Syntactic and semantic analysis of textual data. 

5. Archiving of research materials and procedures, including curation of GitHub 

repositories. 

6. Participation and support in the organization of team meetings organized as part of the 

project. 

7. Preparation of conference presentations and papers disseminating the project’s results. 

Conditions of employment: 

1. Full time contract for the duration of the project (3 years). 

2. Gross monthly salary of 10 000 PLN, in accordance with “Regulations on awarding 

funding for research tasks funded by the National Science Centre as regards research 

projects", an annex to the NCN Council Resolution No. 44/2021 of May 28, 2021. 

3. The contract requires that the employee shall be receiving no remuneration from 

another employer pursuant to an employment contract, including an employer with 

registered office outside of Poland. 

Required documents: 

1. An application for employment addressed to the Rector of the University of Warsaw. 

https://www.ncn.gov.pl/sites/default/files/pliki/uchwaly-rady/2021/uchwala44_2021-zal1_ang.pdf
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2. Curriculum vitae with extensive information on scientific achievements, research 

experience, and teaching and organizational activities. 

3. A list of documents confirming the fulfillment of all recruitment conditions (with 

attachments if applicable). 

4. Copy of the doctoral diploma or certificate of obtaining PhD title. 

5. List of scientific publications. 

6. Signed “Information on personal data processing” form, available at: 

https://bsp.adm.uw.edu.pl/wp-content/uploads/sites/18/2021/01/Klauzula-

informacyjna-przy-rekrutacji-do-pracy_11_2019_EN.docx 

Deadline for applications:  

Applications along with all the required documents in PDF format should be sent to: 

iss@uw.edu.pl, by October 2, 2022, with the following e-mail title: “Post-doc competition”. 

Incomplete applications or applications submitted after this date will not be considered. 

The evaluation of candidates’ applications will be carried out by the Recruitment Committee 

at Robert Zajonc Institute for Social Studies, University of Warsaw. The Committee reserves 

the right to reject all candidates and to renew the application process if no candidate obtains a 

positive evaluation by the Committee. Selected candidates may be invited to an online 

interview, the date of which will arranged via e-mail. The results will be published no later 

than October 15, 2022. The candidates will be informed about the results via e-mail. 

In the event of the resignation of a selected candidate, the Committee reserves the right to 

select the next candidate from the ranking list. 

Note: the successful candidate will be required to provide the originals of the required 

documents. 
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