Kierownik projektu badawczego „Teoria wariancji językowej w świetle realizacji cech osoby, liczby i
rodzaju podmiotu w gramatyce polskiej, kaszubskiej i śląskiej”, nr umowy DEC2018/31/D/HS2/00130, realizowanego ze środków Narodowego Centrum Nauki w ramach konkursu
Sonata 14, ogłasza konkurs na stanowisko stypendysty/studenta na Wydziale Filologicznym
Uniwersytetu Jagiellooskiego (z możliwością pracy zdalnej).
Projekt ma na celu pogłębienie zrozumienia, jakie cechy gramatyki poszczególnych języków mają
wpływ na możliwośd opuszczania podmiotu i/lub morfemu akomodacji czasownikowej.
Popularnonaukowy opis projektu dostępny jest tutaj.

Warunki




Stypendium na okres 12 miesięcy wypłacane w comiesięcznych ratach w wysokości 1 500 zł
netto
o Szczegółowe warunki wypłacania stypendium określa Załącznik do uchwały Rady NCN
96/2016 z dnia 27 października 2016 r., „Regulamin przyznawania stypendiów
naukowych w projektach badawczych finansowanych ze środków Narodowego
Centrum Nauki” dostępny tutaj.
Dodatkowo stypendysta otrzyma
o możliwośd pracy zdalnej
o służbowy komputer przenośny na okres trwania stypendium
o pokrycie kosztów zamiejscowej kwerendy bibliotecznej, kosztów ewentualnych innych
wyjazdów badawczych i ewentualnych kosztów udziału w konferencjach
o możliwośd realizacji własnych projektów naukowych we współpracy z członkami
zespołu.

Wymagania






Status studenta studiów stacjonarnych lub niestacjonarnych drugiego stopnia, realizowanych
w uczelniach na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej
Znajomośd dialektu śląskiego
Zainteresowanie analizą gramatyki języka
Chęd nabywania nowych umiejętności
Dyspozycyjnośd czasowa (średnio 20 godzin tygodniowo, uzależnione od przebiegu zadao
badawczych).

Zadania (przy współpracy z kierownikiem projektu)
Praca w ramach projektu badawczego „Teoria wariancji językowej w świetle realizacji cech osoby,
liczby i rodzaju podmiotu w gramatyce polskiej, kaszubskiej i śląskiej”, a w szczególności


Zebranie literatury i usystematyzowanie obserwacji empirycznych istotnych dla projektu (w
tym odbycie kwerendy bibliotecznej jeżeli sytuacja epidemiczna na to pozwoli)






Zebranie, usystematyzowanie i opisanie korpusu danych językowych
Udział w pracach nad badaniami ocen akceptowalności danych językowych
Przedstawienie wyników badao na konferencji naukowej (studenckiej)
Ewentualny udział w przygotowaniu publikacji.

Zgłoszenie
Termin: 31.01.2021; komplet dokumentów w postaci plików PDF należy przesład mailem do
kierownika projektu dr Marty Rudy na adres marta.ruda@uj.edu.pl w temacie wpisując „SONATA,
stypendium”.
Zgłoszenie powinno zawierad:








Zaświadczenie o posiadaniu statusu studenta studiów stacjonarnych lub niestacjonarnych
drugiego stopnia, realizowanych w uczelniach na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej
CV, w tym:
o informacja o ukooczonym i obecnym kierunku studiów
o temat pracy licencjackiej, planowany temat pracy magisterskiej
o osiągnięcia naukowe
o uzyskane wyróżnienia, stypendia, nagrody oraz doświadczenie naukowe, udział w
warsztatach, szkoleniach naukowych i projektach badawczych, udział w konferencjach
z referatem
o odbyte zajęcia/kursy z zakresu językoznawstwa
o poziom znajomości dialektu śląskiego (znajomośd czynna czy bierna, poziom określony
na skali od 1 do 5 (1 – znajomośd słaba, 5 – poziom wysoki))
o poziom znajomości języka angielskiego (poziom określony na skali od 0 do 5 (0 – brak
znajomości, 5 – poziom wysoki))
o poziom znajomości języka niemieckiego (poziom określony na skali od 0 do 5 (0 – brak
znajomości, 5 – poziom wysoki))
o ewentualne doświadczenie w systematyzowaniu i analizowaniu danych językowych
List motywacyjny z krótkim opisem zainteresowao badawczych, a także związków z dialektem
śląskim i społecznościami posługującymi się nim
Wniosek o przyznanie stypendium zawierający informacje dotyczące dotychczasowych
osiągnięd naukowych kandydata oraz wyróżnieo wynikających z prowadzonych badao (forma
dowolna)
Skan podpisanego oświadczenia z informacją o przetwarzaniu danych osobowych wraz ze
zgodą na ich przetwarzanie według tego wzoru.

Komisja zastrzega sobie prawo do zaproszenia wybranych kandydatów na rozmowę poprzez
platformę MS Teams.
Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi do 14.03.2021. Planowane rozpoczęcie realizacji zadao badawczych
to 1.04.2021.
W razie jakichkolwiek pytao, zapraszamy do kontaktu bezpośrednio z kierownikiem projektu
(marta.ruda@uj.edu.pl, w temacie wpisując „SONATA, stypendium”).

