
Ogłoszenie o konkursie na stypendia doktoranckie  
w projekcie NCN OPUS „COV-WORK: Świadomość społeczno-ekonomiczna, doświadczenia pracy i 

strategie radzenia sobie Polaków w kontekście kryzysu post-pandemicznego” 
 

 
Dr hab. Adam Mrozowicki, prof. UWr, kierownik projektu NCN OPUS „COV-WORK: 

Świadomość społeczno-ekonomiczna, doświadczenia pracy i strategie radzenia sobie Polaków w 
kontekście kryzysu post-pandemicznego” (finansowanie Narodowe Centrum Nauki, nr umowy: UMO-
2020/37/B/HS6/00479), w imieniu konsorcjum naukowego Wydziału Nauk Społecznych Uniwersytetu 
Wrocławskiego oraz Kolegium Ekonomiczno-Społecznego Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie 
ogłasza konkurs na dwa stypendia doktoranckie w w/w projekcie.  

Przewidziano dwa miejsca stypendialne: jedno w Instytucie Socjologii Uniwersytetu 
Wrocławskiego (Wydział Nauk Społecznych, Instytut Socjologii) oraz jedno w Szkole Głównej 
Handlowej w Warszawie (Kolegium Ekonomiczno-Społeczne, Instytut Filozofii, Socjologii i Socjologii 
Ekonomicznej, Zakład Socjologii Ekonomicznej).  

Stypendia zaplanowane są na okres 24 miesięcy, od 1 marca 2021 roku do 28 lutego 2023 
roku. Wynagrodzenie dla stypendystów to 1000 zł miesięcznie (netto). 

Termin składania dokumentów: do 31 stycznia 2021 roku, rozstrzygnięcie konkursu do 28 
lutego 2021 roku. Kompletne aplikacje – wraz ze wskazaniem preferowanego miejsca realizacji 
stypendium („Stypendium w UWr”, „Stypendium w SGH”) należy przesyłać e-mailowo na adres 
kierownika projektu: dr hab. Adama Mrozowickiego, prof. UWr: adam.mrozowicki@uwr.edu.pl. 
Dopuszczalne jest aplikowanie na miejsca w obu uczelniach: należy wówczas zaznaczyć ten fakt w 
aplikacji („Stypendium w UWr lub SGH”).  

Więcej informacji oraz wymagania stawiane kandydatom w ogłoszeniu poniżej. Wszelkich 
dalszych wyjaśnień udziela kierownik projektu COV-WORK, dr hab. Adam Mrozowicki, prof. UWr.   
 
Termin składania ofert: 31 stycznia 2021 r.  
Rozstrzygnięcie konkursu: do 28 lutego 2021 roku. 
Termin rozpoczęcia stypendium: 1 marca 2021 r.   
Termin zakończenia stypendium: 28 lutego 2023 r.  
 
 
Nazwa jednostki: Konsorcjum Naukowe Wydziału Nauk Społecznych Uniwersytetu Wrocławskiego 
oraz Kolegium Ekonomiczno-Społeczne Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie.  
Nazwa stanowiska: stypendysta-doktorant 
Liczba stanowisk: 2  
Wymagania: 

1) status uczestnika studiów doktoranckich lub doktoranta w szkole doktorskiej z dziedziny nauk 
społecznych; preferowane dyscypliny: socjologia / nauki socjologiczne, ekonomia i finanse, 
nauki o polityce i administracji; w przypadku kandydatów reprezentujących inne dyscypliny 
wymagany jest dorobek naukowy z zakresu wyżej wymienionych dyscyplin;  

2) doświadczenie w zakresie realizacji socjologicznych badań jakościowych: preferowani będą 
kandydaci posiadający doświadczenie w przeprowadzaniu i analizie wywiadów biograficznych; 

3) zainteresowania badawcze w zakresie socjologii pracy, socjologii ekonomicznej, polityki 
publicznej lub zbiorowych stosunków pracy (stosunków przemysłowych); mile widziane będzie 
ich udokumentowanie w postaci publikacji i wystąpień konferencyjnych; 

4) znajomość języka angielskiego na poziomie umożliwiającym przygotowanie publikacji i 
wystąpień konferencyjnych w tym języku; kompetencje językowe mogą być udokumentowane 
wcześniejszymi doświadczeniami w tym zakresie  (ze szczególnym uwzględnieniem publikacji 
naukowych i wystąpień konferencyjnych), certyfikatem/zaświadczeniem językowym (poziom 
B2+) lub sprawdzone w trakcie rozmowy kwalifikacyjnej; 

5) wysoka motywacja do pracy naukowej i gotowość realizacji badań empirycznych w różnych 
lokalizacjach w województwach dolnośląskim, mazowieckim i innych wskazanych przez 
kierownika projektu lub partnera.  

 
Opis zadań: 

 
Stypendyści będą pracować w projekcie NCN OPUS „COV-WORK: Świadomość społeczno-

ekonomiczna, doświadczenia pracy i strategie radzenia sobie Polaków w kontekście kryzysu post-
pandemicznego”. Stypendysta I - w Instytucie Socjologii Uniwersytetu Wrocławskiego (Wydział Nauk 
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Społecznych), Stypendysta II  - w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie (Kolegium Ekonomiczno-
Społeczne, Instytut Filozofii, Socjologii i Socjologii Ekonomicznej, Zakład Socjologii Ekonomicznej). Do 
zadań każdego ze Stypendystów należeć będą w szczególności: 

 Przegląd literatury przedmiotu i danych zastanych dotyczących konsekwencji pandemii oraz 
warunków pracy w jednej z trzech branż (edukacji, opiece zdrowotnej i pomocy społecznej, 
logistyce); 

 Udział w konceptualizacji badań oraz konstrukcji narzędzi badawczych;  

 Przeprowadzenie biograficznych wywiadów narracyjnych z pracownikami w ww. branżach (nie 
mniej niż 17 wywiadów) w województwie dolnośląskim, mazowieckim i innych uzgodnionych z 
kierownikiem projektu;  

 Kodowanie i interpretacja wywiadów fokusowych w jednej z trzech branż (edukacji, opiece 
zdrowotnej i pomocy społecznej, logistyce); 

 Monitorowanie doniesień medialnych na temat społeczno-ekonomicznych konsekwencji 
pandemii; 

 Przygotowanie studium przypadku wybranej branży, uzgodnionej z kierownikiem projektu, w 
tym realizacja 5 wywiadów eksperckich; 

 Udział w analizie porównawczej całości zgromadzonego materiału – ilościowego i 
jakościowego;  

 Przygotowywanie publikacji w języku polskim i angielskim; 
 
Streszczenie projektu: https://www.ncn.gov.pl/sites/default/files/listy-rankingowe/2020-03-
16pfoa/streszczenia/482780-pl.pdf  
 
Typ konkursu NCN: OPUS 
Termin składania ofert: 31 stycznia 2021 r. 
Forma składania ofert: e-mail 
 
Wymaganie dokumenty: 

 CV; 

 list motywacyjny wraz z opisem zainteresowań naukowych oraz wskazaniem kompetencji do 
realizacji zadań określonych w projekcie badawczym; 

 lista osiągnięć naukowych, w tym (1) publikacji oraz prac przyjętych do druku (do wniosku 
należy dołączyć elektroniczne wersje publikacji); (2) osiągnięć wynikających z prowadzenia 
badań naukowych (stypendia, nagrody oraz doświadczenie naukowe zdobyte w kraju lub za 
granicą, warsztaty i szkolenia naukowe, udział w projektach badawczych).  

 aktualne zaświadczenie z uczelni potwierdzające status doktoranta;  

 dwa listy rekomendacyjne od osoby posiadającej co najmniej stopień doktora przesłane 
bezpośrednio (skan) na adres kierownika projektu COV-WORK 
(adam.mrozowicki@uwr.edu.pl ) 

 
Warunki zatrudnienia:  

 stypendium w wysokości 1000 PLN/ miesięcznie;  

 umowa stypendialna na okres 24 miesięcy; 

 udział w zespole projektowym projektu NCN COV-WORK 
 
Dodatkowe informacje: 

 
Aplikacje należy składać na adres mailowy kierownika projektu: dr. hab. Adama 

Mrozowickiego, prof. UWr, adam.mrozowicki@uwr.edu.pl w postaci zeskanowanych dokumentów z 
własnoręcznym podpisem w przypadku CV, listu motywacyjnego 

W tytule e-maila należy wpisać: Stypendium w projekcie NCN OPUS COV-WORK oraz 
wskazać preferowane miejsce realizacji stypendium - „Stypendium w UWr” , „Stypendium w SGH”  
lub „Stypendium w UWr lub SGH” (w przypadku braku preferencji).  

W liście motywacyjnym należy dopisać: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych 
osobowych w celach organizacji i przeprowadzenia konkursu oraz udostępnienia informacji o 
wynikach konkursu. Przyjmuję do wiadomości, iż administratorem danych osobowych jest Uniwersytet 
Wrocławski, plac Uniwersytecki 1, 50-137 Wrocław. Posiadam wiedzę, że podanie danych jest 
dobrowolne, jednak konieczne do realizacji celów, w jakim zostały zebrane (zgodnie z Ustawą z dnia 
10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych, Dz. U. z 2018r. poz. 1000)”. 
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Aplikacje zostaną poddaną ocenie przez komisję konkursową z udziałem przedstawicieli lidera 
i partnera w konsorcjum, pod przewodnictwem kierownika projektu, dr hab. Adama Mrozowickiego, 
prof. UWr. Rozpatrywane będą jedynie aplikacje kompletne, tj. takie, w którym do dnia zamknięcia 
konkursu spłyną wszystkie wymagane dokumenty (w tym dwa listy rekomendacyjne).  

Komisja stypendialna zastrzega sobie prawo do zaproszenia kandydatów/kandydatek na 
rozmowę kwalifikacyjną w formie wideokonferencji w terminie do 28 lutego 2021 r.  

Komisja stypendialna oceni dotychczasowy dorobek naukowy kandydata/kandydatki(50% 
oceny), jego/jej osiągnięcia wynikające z prowadzenia badań naukowych (20% oceny) oraz 
kompetencje do realizacji określonych zadań w projekcie badawczym (30% oceny).  

O ostatecznym wyniku konkursu zadecyduje lista rankingowa stworzona osobno dla obu 
miejsc stypendialnych, w Uniwersytecie Wrocławskim oraz w Szkole Głównej Handlowej w 
Warszawie.  

Komisja stypendialna może zaproponować zmianę miejsca realizacji stypendium na uczelnię 
lidera lub partnera w projekcie osobie znajdującej się na drugim miejscu na liście rankingowej dla 
danej uczelni (UWr lub SGH), pod warunkiem, że laureat konkursu w uczelni lidera lub partnera, przed 
podpisaniem umowy stypendialnej zrezygnuje z pobierania stypendium. Analogicznie, możliwe jest 
przyznanie stypendium osobie będącej na drugiej pozycji na liście rankingowej w uczelni, w której 
wygrała konkurs, pod warunkiem, że laureat konkursu przed podpisaniem umowy stypendialnej 
zrezygnuje z jego pobierania. 

O wynikach konkursu kandydaci zostaną powiadomieni emailowo przez kierownika projektu 
(przewodniczącego komisji stypendialnej), a informacja o laureatach zostanie umieszczona na stronie 
internetowej podmiotu, w którym będzie realizowany projekt badawczy (Instytutu Socjologii / Wydział 
Nauk Społecznych Uniwersytetu Wrocławskiego oraz Kolegium Ekonomiczno-Społeczne Szkoły 
Głównej Handlowej w Warszawie).  

Od decyzji komisji stypendialnej nie przysługuje odwołanie. 
 
Podstawa: Regulamin przyznawania stypendiów naukowych NCN w projektach badawczych 
Finansowanych ze środków narodowego centrum nauki (Załącznik do Uchwały Rady NCN nr 25/2019 
z dnia 14 marca 2019 r., https://www.ncn.gov.pl/sites/default/files/pliki/uchwaly-
rady/2019/uchwala25_2019-zal1.pdf)  
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