
Ogłoszenie na stanowisko asystenta badawczego (doktoranta-stypendysty) w projekcie 

badawczym NCN: „Charakter ideologii narodowych kibiców piłkarskich w Polsce” 

 

Nazwa jednostki:  

Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie 

Informacje o projekcie:  

Typ konkursu NCN: OPUS-HS 

Opis projektu: https://projekty.ncn.gov.pl/opisy/430686-pl.pdf 

Wymagania formalne: 

- stopień magistra w zakresie nauk społecznych (preferowana socjologia) 

- status doktoranta/uczestnika szkoły doktorskiej 

W ramach projektu możliwe jest zatrudnienie w ramach jednej z dwóch ścieżek badawczych: 

Ścieżka nr 1 „jakościowa”:  

Osoba pełniąca funkcję asystenta badawczego na tym stanowisku będzie odpowiedzialna przede 

wszystkim za wsparcie w realizacji wywiadów indywidualnych oraz obserwacji w terenie. Będzie 

również uczestniczyła w analizie danych jakościowych. Oczekiwana będzie również inicjatywa w 

eksploracji danych. 

Zakres zadań: 

- wsparcie w analizie danych jakościowych w tym przygotowanie nowych propozycji konceptualnych 

- wsparcie w rekrutacji respondentów do wywiadów 

- realizacja wywiadów indywidualnych na terenie całej Polski 

- wsparcie w przygotowaniu transkrypcji wywiadów 

- realizacja obserwacji uczestniczącej w terenie 

- udział w przygotowaniu publikacji naukowych na podstawie wyników badań 

 

Ścieżka nr 2 „ilościowa”: 

Osoba pełniąca funkcję asystenta badawczego na tym stanowisku będzie odpowiedzialna przede 

wszystkim za wsparcie w analizach statystycznych i eksplorację danych ilościowych. 

Zakres zadań: 

- analiza danych ilościowych łącznie z eksploracją istniejących zbiorów danych 

- wsparcie w statystycznej analizie danych 

- udział w przygotowaniu publikacji naukowych na podstawie wyników badań 

https://projekty.ncn.gov.pl/opisy/430686-pl.pdf


- dodatkowo wsparcie w realizacji badań jakościowych (rekrutacja respondentów, pomoc w 

transkrypcjach, realizacja obserwacji i wywiadów) 

 

Wymagane kompetencje: 

Ścieżka 1: 

- znajomość metodologii badań jakościowych w naukach społecznych 

- doświadczenie w realizacji terenowych badań jakościowych metodami obserwacji i wywiadu 

- doświadczenie w analizie danych jakościowych w projektach naukowych 

- (preferowane) doświadczenie lub zainteresowanie badaniami nad kulturą kibiców piłkarskich lub 

narodem lub subkulturami/ruchami społecznymi lub memory studies. 

- znajomość oprogramowania: MS Word i MS Excel  

- preferowane: znajomość języka angielskiego umożliwiająca pracę nad przygotowaniem publikacji w 

tym języku 

Ścieżka 2: 

- znajomość metodologii badań ilościowych w naukach społecznych 

- znajomość zaawansowanych metod statystycznych analizy danych, w tym analizy regresji, analiza 

czynnikowa, wieloczynnikowa ANOVA 

- doświadczenie w analizie danych ilościowych z wykorzystaniem zaawansowanych metod 

statystycznych 

- znajomość oprogramowania: MS Word, MS Excel oraz bardzo dobra znajomość SPSS (lub 

pokrewnego) 

- preferowane: znajomość języka angielskiego umożliwiająca pracę nad przygotowaniem publikacji w 

tym języku 

Wymagany dorobek naukowy:   

- preferowane ścieżka 1: dorobek publikacyjny w zakresie socjologii sportu (w szczególności 

problematyki kibiców sportowych) lub socjologii narodu lub badań nad subkulturami/ruchami 

społecznymi lub w zakresie memory studies lub publikacje w zakresie innej problematyki 

wykorzystujące metodologię badań jakościowych 

- preferowane ścieżka 2: dorobek publikacyjny w zakresie socjologii sportu (w szczególności 

problematyki kibiców sportowych) lub socjologii narodu lub badań nad subkulturami/ruchami 

społecznymi lub w zakresie memory studies lub publikacje w zakresie innej problematyki 

wykorzystujące zaawansowane metody analizy danych statystycznych 

Forma składania ofert:  

CV ustrukturyzowane jak w ofercie (wykształcenie, odpowiednie doświadczenie oraz dorobek 

publikacyjny plus ewentualne osiągnięcia/nagrody naukowe) prosimy przesyłać na adres kierownika 

projektu: mgrodecki@aps.edu.pl w tytule maila wpisując „konkurs asystent”.  

mailto:mgrodecki@aps.edu.pl


Termin składania ofert: 21 lutego 2021, 23:59 

 

Warunki zatrudnienia: 

Wynagrodzenie w formie stypendium, w wysokości 1500 zł miesięcznie na okres 12 miesięcy 
(planowane zatrudnienie II kwartał 2021). 
 
Procedura konkursowa:  

Procedura zgodna z regulaminem NCN. Na podstawie konkursu zostanie wyłoniona jedna osoba. 
Warunkiem otrzymania stypendium jest spełnianie wymagań formalnych określonych w regulaminie 
NCN. Komisja rekrutacyjna zastrzega sobie prawo do przeprowadzenia rozmów z wybranymi 
kandydatami. Wyniki zostaną ogłoszone na stronie Akademii Pedagogiki Specjalnej najpóźniej do 31 
marca 2021 roku.  
 

INFORMACJE DOTYCZĄCE PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH 

1. Administratorem Pana/Pani danych osobowych jest Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii 
Grzegorzewskiej z siedzibą w Warszawie przy ulicy Szczęśliwickiej 40, 02-353. 

2. Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pan/Pani kontaktować we 
wszystkich sprawach związanych z przetwarzaniem Pana/Pani danych osobowych za pomocą 
poczty elektronicznej, pod adresem: odo@aps.edu.pl 

3. Pana/Pani dane osobowe przetwarzane są w celu przeprowadzenia rekrutacji na konkretne 
stanowisko pracy. 

4. Pana/Pani dane osobowe przetwarzane są na podstawie przepisów prawa, w szczególności Kodeksu 
pracy. 

5. Pana/Pani dane osobowe usuwane są niezwłocznie po zakończeniu rekrutacji na dane stanowisko. 
6. Pana/Pani dane osobowe nie są przekazywane innym odbiorcom danych. 
7. Ma Pan/Pani prawo do żądania dostępu do swoich danych osobowych, a także żądania ich 

sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania. 
8. Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest wymogiem ustawowym, a konsekwencją 

niepodania danych będzie brak możliwości wzięcia udziału w procesie rekrutacji na dane 
stanowisko. 

9. Ma Pan/Pani prawo wnieść skargę do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych 
Osobowych. Szczegółowe informacje, w tym dane kontaktowe znajdują się na stronie 
https://uodo.gov.pl 

 

https://giodo.gov.pl/
https://giodo.gov.pl/

