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Konkurs na stypendium naukowe Narodowego Centrum Nauki 

Stypendysta-doktorant będzie prowadzić badania naukowe w ramach projektu pt. „Polityczne 

uwarunkowania transformacji energetycznej w Polsce w latach 2004-2020”, stanowiącego przedmiot 

projektu PRELUDIUM BIS 2, finansowanego przez Narodowe Centrum Nauki. 

Wymagania: 

• Posiada ukończone studia licencjackie i magisterskie w zakresie nauk społecznych lub dziedzin 

pokrewnych 

• Biegle posługuje się językiem angielskim w mowie i w piśmie (min. poziom B2) 

• Potrafi stawiać hipotezy badawcze, prawidłowo dokonuje doboru metod, technik i narzędzi 

badawczych 

• Jasno definiuje cel i przedmiot badań 

• Posiada wiedzę i doświadczenie w zakresie m.in. realizacji projektów, przygotowanych 

publikacji, udziału w konferencjach i innych działań związanych z polityką energetyczną, 

transformacją energetyczną, polityką klimatyczno-energetyczna Unii Europejskiej 

• Posiada wysoką motywacja do prowadzenia badań naukowych oraz umiejętności pracy w 

zespole 

Wymagane dokumenty: 

1. Odpis dyplomu lub kopia dyplomu potwierdzona za zgodność z oryginałem ukończeniu studiów 

licencjackich i magisterskich 

2. Życiorys lub CV zawierające informacje o aktywności naukowej, w tym zainteresowaniach i 

osiągnięciach naukowych kandydata, w szczególności o: 

• pracach badawczych i organizacyjnych 

• publikacjach, 

• udziale w konferencjach 

• koordynacji i udziale w projektach badawczych, dydaktycznych, rozwojowych i in. 

• nagrodach i wyróżnieniach, 

• stażach badawczych, 

• karierze zawodowej, 

• znajomości języków obcych. 

3. Podpisana zgoda na przetwarzanie danych osobowych oraz potwierdzenie zapoznania się z klauzulą 

informacyjną o przetwarzaniu danych osobowych (kwestionariusze do pobrania na stronie 

https://ug.edu.pl/strona/96359/umowy_stypendialne. 

Dokumenty należy przesłać do 20 sierpnia do godziny 15:00 na adres kierownika projektu: dr hab. 

Sylwii Mrozowskiej, prof. UG: sylwia.mrozowska@ug.edu.pl 

Opis zadań: 

• Prezentacja wyników badań na konferencjach krajowych i międzynarodowych i w publikacjach 

naukowych 

• Regularny udział w spotkaniach naukowych i pracach badawczych 

• Udział w przygotowaniu założeń, ram teoretycznych i metodologii badań 

• Systematyczna kwerenda literatury 

• Analiza zawartości dokumentów 
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• Udział w badaniach jakościowych (indywidualne wywiady pogłębione, opracowywanie 

wyników i przygotowywanie raportów) 

• Realizacja stażu doktorskiego 

• Przygotowanie min. 2 artykułów naukowych i ich opublikowanie w czasopiśmie z listy 

Ministerstwa Edukacji i Nauki 

• Przygotowanie rozprawy doktorskiej 

Typ konkursu NCN: PRELUDIUM BIS – HS 

Termin składania ofert: 20 sierpnia 2021, 15:00 

Forma składania ofert: email 

Warunki zatrudnienia: 

Stypendium doktoranckie na okres 4 lat od dnia 01.10.2021 roku. Stypendysta-doktorant będzie 

uczestnikiem Szkoły Doktorskiej Uniwersytetu Gdańskiego. Wysokość stypendium wynosi 5000 zł 

brutto miesięcznie przez pierwsze dwa lata (do oceny śródokresowej), a po pozytywnej ocenie 

śródokresowej 6000 zł brutto miesięcznie przez następne dwa lata. Zgodnie z ustawą Prawo o 

szkolnictwie wyższym i nauce z dnia 20.07.2018r., stypendium zostanie pomniejszone o składki 

wynikające z ustawy o szkolnictwie wyższym. 

Stypendium będzie wypłacane zgodnie z uchwałą Rady NCN nr 95/2020 z dnia 14 września 2020 r. w 

sprawie zmiany Regulaminu przyznawania środków na realizację zadań finansowanych przez 

Narodowe Centrum Nauki w zakresie projektów badawczych. 

 


