
OFERTA PRACY 
 
Nazwa stanowiska: doktorant 

Dziedzina: językoznawstwo stosowane, psycholingwistyka 

Sposób wynagradzania (wynagrodzenie w ramach umowy o pracę/stypendium): stypendium 

Liczba ofert pracy: 1 

Kwota wynagrodzenia/stypendium: 1500 PLN 

Okres zatrudnienia: 1 rok 

Data rozpoczęcia pracy: 1 kwietnia 2018 

Instytucja (zakład/instytut/wydział/uczelnia/instytucja, miasto): Wydział Neofilologii, Instytut Anglistyki, 
Uniwersytet Warszawski 

Imię i nazwisko laureata kierującego projektem: dr hab. Agnieszka Otwinowska-Kasztelanic 

Tytuł projektu: Podobieństwo ortograficzne wyrazów oraz meta-świadomość ucznia w przyswajaniu 
słownictwa języka obcego 

Opis projektu: Celem projektu jest poszerzenie wiedzy na temat mechanizmów przyswajania 
słownictwa w języku obcym (L2) ze szczególnym uwzględnieniem podobnych ortograficznie 
ekwiwalentów międzyjęzykowych, tj. kognatów (ang. cognates) i homografów międzyjęzykowych (ang. 
interlingual homographs, zwanych także fałszywymi przyjaciółmi, ang. false friends). Więcej informacji 
https://www.ncn.gov.pl/sites/default/files/listy-rankingowe/2016-03-15/streszczenia/335984-pl.pdf 

Zadania badawcze: 

- Opracowanie bodźców i materiałów do dwóch ścieżek eksperymentalnych. 
- Przeprowadzenie badań pilotażowych na materiałach eksperymentalnych. 
- Opracowanie i przeprowadzenie eksperymentów z dwóch ścieżek projektu. 
- Analiza porównawcza danych i upowszechnianie wyników badań. 
 
Oczekiwania wobec kandydatów: 
- Magisterium w zakresie językoznawstwa stosowanego, psycholingwistyki, lub dziedzin pokrewnych; 
- Doskonała znajomość angielskiego (CEFR C2) oraz umiejętność pisania w języku angielskim; 
- Znajomość metod badawczych używanych w językoznawstwie stosowanym i psycholingwistyce 
(uczestnictwo w zajęciach i warsztatach o tej tematyce jest dodatkowym atutem); 
- Znajomość zagadnień związanych z dwujęzycznością i wielojęzycznością, przeprowadzanie badań w 
tym zakresie (np. badań magisterskich); 
- Umiejętność pracy w zespole (wcześniejsze doświadczenie w projektach badawczych jest 
dodatkowym atutem); 
- Zdolności organizacyjne i komunikacyjne. 
 
Lista wymaganych dokumentów 
1. CV z listą publikacji i informacją o udziale w konferencjach naukowych. 
2. Kopia dyplomu magistra. 
3. Dane kontaktowe opiekuna naukowego na studiach doktoranckich. 
 
Adres przesyłania zgłoszeń: Osoby zainteresowane ofertą proszone są o przesłanie zgłoszenia oraz 
dokumentów na adres a.otwinowska@uw.edu.pl  
Termin nadsyłania zgłoszeń: 30 stycznia 2018 r godz. 16.00 
 
Dodatkowe informacje: 
Stypendystę wyłoni komisja, powołana przez Rektora UW, której będzie przewodniczył kierownik 
projektu. Przy ocenie wniosków uwzględniony zostanie Regulamin przyznawania stypendiów 
naukowych dla młodych naukowców w projektach badawczych 
https://www.ncn.gov.pl/sites/default/files/pliki/regulamin-przyznawania-stypendiow.pdf 
Z wybranymi kandydatami może zostać przeprowadzona rozmowa kwalifikacyjna. Wyniki konkursu 
zostaną ogłoszone dnia 31 stycznia 2018 r. 
 
Prosimy o zamieszczenie następującej klauzuli: 
„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji 
procesu rekrutacji zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 
2016 r. poz. 922 z późń. zm.)” 

mailto:a.otwinowska@uw.edu.pl

