Nazwa jednostki: Instytut Studiów Społecznych im. prof. Roberta Zajonca (ISS UW)
Nazwa stanowiska: doktorant – stypendysta
Wymagania:
1. Studiowanie na studiach doktoranckich z zakresu nauk społecznych.
2. Tytuł magistra w dziedzinie psychologii lub socjologii.
3. Autorstwo, ew. współautorstwo co najmniej 1 publikacji naukowej w czasopiśmie
recenzowanym.
4. Bardzo dobra znajomość języka angielskiego w mowie i piśmie
5. Znajomość ilościowych metod statystycznych (np. modelowanie strukturalne,
zgeneralizowane modele liniowe, i in.)
6. Dobra znajomość środowiska R
7. Doświadczenie w pracy z dużymi zbiorami danych (zatrudnienie bądź staż w firmie
lub instytucji naukowej w projekcie / na stanowisku związanym z analizą dużych
zbiorów danych)
8. Doświadczenie w pracy w zespole naukowym (zatrudnienie, staż lub stypendium na
okres min. 1 miesiąca w jednostce naukowej lub badawczej)
9. Znajomość jakościowych lub ilościowych metod analizy tekstu
10. Czynny udział w minimum jednej konferencji międzynarodowej (autorstwo
wystąpienia)

Mile widziane:
1. Umiejętność programowania oraz znajomość baz danych (MySQL, NoSQL, i in.)
2. Doświadczenie w badaniach nad Wikipedią (dowolną edycją) (i/lub aktywne
uczestnictwo w społeczności Wikipedystów) lub inną społecznością współpracującą
wyłącznie poprzez ICT

Opis zadań:
Do zadań stypendysty należeć będzie uczestniczenie w zadaniach zespołu w projekcie
OPUS „Jakość w społecznościach internetowych produkujących dobra intelektualne wpływ struktury społecznej, procedur i zaangażowania uczestników” (NCN UMO2017/27/B/HS6/00626), a w szczególności:
1. Analiza jakościowa struktury i organizacji pracy w Wikiprojektach na anglojęzycznej
Wikipedii.
2. Analiza sieciowa relacji między członkami Wikiprojektów
3. Analizy statystyczne, weryfikacja modeli
4. Przygotowywanie prezentacji konferencyjnych i publikacji naukowych
Typ konkursu NCN: OPUS – HS
Termin składania ofert: 18 lutego 2019, 23:59
Forma składania ofert: e-mail
Warunki zatrudnienia: Stypendium 1500 PLN przez 12 miesięcy

Dodatkowe informacje:
Składanie ofert drogą e-mailową: a.rychwalska@uw.edu.pl. Stypendystę wyłoni komisja
konkursowa, której przewodniczyła będzie kierownik projektu.
Oferta powinna zawierać:
1. CV zawierające zwięzły opis zainteresowań badawczych oraz informacje o:
publikacjach naukowych, wystąpieniach konferencyjnych, stypendiach i
doświadczeniu naukowym i zawodowym zdobytym w kraju lub za granicą wraz z
klauzulą o zgodzie na przetwarzanie danych osobowych na potrzeby rekrutacji
(zgodnie z poniższym wzorem).
2. List motywacyjny zawierający uzasadnienie spełnienia stawianych wymagań
3. Odpis dyplomu magisterskiego
4. Potwierdzenie statusu uczestnika studiów doktoranckich
Zamawiający zastrzega sobie możliwość negocjacji szczegółowych warunków realizacji
zadań z najlepszymi kandydatami.
Konkurs zostanie rozstrzygnięty do 28 lutego 2019 r.

INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH
KLAUZULA INFORMACYJNA
Zgodnie z Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.
w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie
swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o
ochronie danych), Uniwersytet Warszawski informuje:
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Uniwersytet Warszawski z siedzibą przy ul.
Krakowskie Przedmieście 26/28, 00-927 Warszawa;
2. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych nadzorującego prawidłowość przetwarzania
danych osobowych, z którym można skontaktować się za pośrednictwem adresu e-mail:
iod@adm.uw.edu.pl;
3. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu: przeprowadzenia procesu rekrutacji oraz
wybrania stypendysty i zawarcia umowy stypendialnej na Uniwersytecie Warszawskim;
4. Podane dane będą przetwarzane na podstawie art. 221 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r.
Kodeks pracy (tekst jednolity: Dz.U. z 2018 r., poz. 917) oraz Pani/Pana zgody na przetwarzanie
danych osobowych;
5. Podanie danych w zakresie wynikającym z Kodeksu pracy jest obowiązkowe, pozostałe dane
przetwarzamy za Pani/Pana zgodą na przetwarzanie;
6. Dane nie będą udostępniane podmiotom zewnętrznym;
7. Dane przechowywane będą przez okres: do odwołania przez Panią/Pana zgody na przetwarzanie
danych osobowych;
8. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usu-nięcia,
ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgo-dy w dowolnym
momencie;
9. Ma Pani/Pan prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
KLAUZULA ZGODY
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Uniwersytet Warszawski, z

siedzibą przy ul. Krakowskie Przedmieście 26/28, 00-927 Warszawa, w celu przeprowadzenia procesu
rekrutacji oraz wybrania stypendysty i zawarcia umowy stypendialnej na Uniwersytecie Warszawskim.
Zostałem poinformowany o moich prawach i obowiązkach. Przyjmuję do wiadomości, iż podanie
przeze mnie danych osobowych jest dobrowolne.
..................................... ..............................................................................................
(miejscowość i data) (podpis osoby ubiegającej się o stanowisko stypendysty)

