
 

 

Oferta pracy 

 

Nazwa jednostki: Uniwersytet Gdański, Wydział Nauk Społecznych 

Nazwa stanowiska: doktorant – stypendysta  

 

Wymagania:  

• Tytuł magistra w dziedzinie nauk społecznych; 

• biegłość w zakresie jakościowych metod badań społecznych, umiejętności w zakresie 

metod ilościowych w badaniach społecznych są dodatkowym atutem; 

• znajomość teorii i podejścia do nauki o złożoności/systemów, w tym konkretnych 

narzędzi umożliwiających eksplorację i strukturyzację danych; 

• doświadczenie w projektowaniu i prowadzeniu dialogu z zainteresowanymi stronami i 

zaangażowania w kwestie społeczno-środowiskowe, w tym wywiadów, warsztatów, 

seminariów itp.; 

• doświadczenie w pełnieniu funkcji kierowniczych i/lub samodzielnych w złożonych, 

międzynarodowych projektach będzie ogromnym atutem; 

• doświadczenie, wiedza i umiejętności w zakresie zarządzania środowiskiem - 

szczególnie pożądane doświadczenie w pracy z siedliskami i gatunkami wodno-

błotnymi (wykazana interdyscyplinarność społeczno-środowiskowa) 

• doświadczenie w analizie polityk publicznych; 

• silną motywację do pracy naukowej, a także kreatywność w rozwiązywaniu 

problemów, samodzielność  

• oraz umiejętność pracy w zespole naukowym, szczególnie międzynarodowym; 

• biegła znajomość (w mowie, piśmie, czytaniu na poziomie naukowym) języka 

polskiego i angielskiego, znajomość języka francuskiego i/lub niemieckiego i/lub 

łotewskiego będzie dodatkowym atutem; 

• wysoka dyspozycyjność do samodzielnego, częstego podróżowania po miejscach 

realizacji projektu we Francji, Niemczech i na Łotwie; 

• umiejętność pracy z/w ramach różnych sektorów (organizacje pozarządowe, 

środowisko akademickie, administracja publiczna, biznes, obywatele, właściciele 

gruntów, zarządcy gruntów) na różnych poziomach (unijnym, krajowym, 

regionalnym, lokalnym); 

• umiejętności w zakresie komunikacji społecznej i edukacji, w szczególności w 

zakresie tematów związanych ze środowiskiem/zrównoważonym 

rozwojem/różnorodnością biologiczną; 

• zainteresowanie i doświadczenie w podejściach interdyscyplinarnych; 

• udokumentowana umiejętność pisania i/lub krytycznej oceny literatury fachowej 

(analiz itp.)/ publikacji naukowych/propozycji i dokumentów sprawozdawczych 

dotyczących projektu; 

Opis zadań:  



 

 

Wybrany doktorant będzie zaangażowany w społeczno-ekologiczną ocenę rekultywacji 

terenów podmokłych i reintrodukcji żółwi. Kandydat będzie spędzał znaczną część czasu w 

ośrodkach terenowych we Francji, Niemczech i na Łotwie, które mają różne uwarunkowania 

społeczno-ekologiczne, a także będzie pomagał w szkoleniach i spotkaniach w Polsce. W 

szczególności, wybrany kandydat będzie realizował następujące zadania:  

• Gromadzenie, analiza i synteza danych społecznych, ekonomicznych i społeczno-

środowiskowych; 

• Wspieranie (najlepiej prowadzenie) wywiadów z interesariuszami, sesji terenowych, 

seminariów i warsztatów dotyczących percepcji społecznej mająca na celu ocenę, w 

jaki sposób odbudowa terenów podmokłych i reintrodukcja zagrożonego gatunku 

może przyczynić się do powstania nowych i głębszych związków między ludźmi a 

przyrodą w krajach objętych projektem; 

• przegląd literatury na temat społecznych korzyści płynących z restytucji i ochrony, 

przywiązania do miejsca i przyrody, systemów społeczno-ekologicznych, dynamiki i 

potencjału zmian transformacyjnych w zarządzaniu różnorodnością biologiczną - 

zarówno w ujęciu szarym, jak i naukowym, w języku angielskim, a także, w idealnym 

przypadku, w innych językach europejskich; 

• pisanie publikacji naukowych, udział w krajowych i międzynarodowych 

konferencjach, a także w wewnętrznych raportach i międzynarodowych wytycznych, 

które są częścią rezultatów projektu; 

• praca w interdyscyplinarnych warunkach z partnerami projektu nad odpowiednimi 

zadaniami projektu. 

Typ konkursu NCN: BiodivERsA 

Termin składania ofert: 24 września 2022 

Forma składania ofert: e-mail 

Warunki zatrudnienia: Doktorant będzie otrzymywał stypendium w wysokości 5000 zł 

(brutto brutto) miesięcznie przez okres 36 miesięcy. 

 

Dodatkowe informacje: 

Kontakt:  

Malgorzata Dereniowska 

Malgorzata.dereniowska@ug.edu.pl 

 

 

Wymagane dokumenty: 

1) List motywacyjny (maks. 2 strony) 

2) CV – życiorys naukowy wraz z kontaktem referencyjnym 

3) Dokument potwierdzający uzyskanie tytułu magistra / MSc diploma  

4) Dokument potwierdzający uczestnictwo w Szkole Doktorskiej/Studiach 

Doktoranckich 
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5) Krótki opis (max. 2 strony) koncepcji rozprawy doktorskiej. 

6) Podpisana klauzula informacyjna (załącznik do ogłoszenia) 

 

 

Komisja Konkursowa zastrzega sobie prawo do przeprowadzenia rozmowy z wybranymi 

kandydatami, którzy na podstawie informacji zawartych w złożonych dokumentach, zostali 

ocenieni najwyżej. 

 

Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi do dnia 29 września 2022. 

Informacja o wyłonionym kandydacie zostanie umieszczona na stronie WNS Uniwersytetu 

Gdańskiego 

 

Forma składania ofert: zgłoszenia na konkurs należy przesyłać w formie elektronicznej na 

adres e-mailowy przewodniczącego komisji konkursowej malgorzata.dereniowska@ug.edu.pl 
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