
Nazwa stanowiska: Stypendysta 

 

Wymagania: 

1. Status studenta historii studiów drugiego stopnia lub doktoranta. 

2. Wysoka średnia ocen ze studiów. 

3. Praktyczna znajomość pakietu MS Office. 

4. Bardzo dobra znajomość neografii gotyckiej. 

5. Komunikatywność, umiejętność pracy w zespole, pracowitość, odpowiedzialność za powierzone zadania. 

6. Gotowość do kontynuowania ścieżki naukowej w zakresie historii nowożytnej Europy. 

7. Bardzo dobra znajomość języka niemieckiego. 

8. Dodatkowymi atutami będą: znajomość języka hiszpańskiego oraz programów graficznych. 

 

Opis zadań: 

1. Pomoc w kwerendach archiwalnych w Szczecinie, Gorzowie Wlkp., Opolu, Wrocławiu i Gdańsku, gdzie 

poszukiwania skupią się na pozyskaniu informacji o handlu drewnem na potrzeby budownictwa okrętowego 

Hiszpanii. 

2. Transkrypcja, tłumaczenie i wstępna analiza dokumentów pochodzących z archiwów. 

3. Wprowadzanie informacji do bazy danych zaprojektowanej w MS Access. 

4. Pomoc w zadaniach administracyjnych związanych z realizowanym projektem. 

6. Pisemne raporty z realizowanych zadań. 

 

Typ konkursu NCN: OPUS–HS 3 

 

Termin składania ofert: do 5 marca 2018 

 

Forma składania ofert: e-mail 

 

Warunki zatrudnienia: 

Stypendium naukowe Narodowego Centrum Nauki w wysokości 1500 zł miesięcznie będzie płatne przez 24 

miesiące. 

Warunki zatrudnienia określa „Regulamin przyznawania stypendiów naukowych w projektach badawczych 

finansowanych ze środków Narodowego Centrum Nauki określony uchwałą Rady NCN nr 96/2016 z dnia 27 

października 2016 r.”. 

 

Wymagane dokumenty: 

1. Zaświadczenie potwierdzające status studenta studiów magisterskich lub doktoranckich w zakresie historii. 

2. Życiorys zawierający informacje o dotychczasowych osiągnięciach naukowych i wyróżnieniach 

(wykształcenie, ewentualne publikacje i wystąpienia konferencyjne, staże, nagrody, warsztaty, szkolenia, 

stypendia, udział w kwerendach archiwalnych i projektach badawczych, działalność w kołach naukowych i 

innych organizacjach). 

3. List motywacyjny określający zainteresowania badawcze oraz kompetencje do realizacji zadań w projekcie 

pt. „Rola dostaw drewna z południowego Bałtyku i wicekrólestwa Nowej Hiszpanii w rozwoju morskiego 

imperium Hiszpanii w XVIII wiek”. 

4. Przedstawienie dokumentów poświadczających znajomość neografii gotyckiej. 

5. Próba umiejętności: transkrypcja niemieckojęzycznego dokumentu. 

6. Podpisane oświadczenie o treści: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych 

w ofercie dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji (zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 

roku o ochronie danych osobowych, Dz. U. z 2016 r., poz. 922, j. t.)”. 

 

Kontakt: dr Rafał Reichert, Uniwersytet Warszawski, Instytut Studiów Iberyjskich i Iberoamerykańskich. 

 

Wnioski o przyznanie stypendium naukowego NCN proszę kierować na adres: rafal.reichert@unicach.mx do 

dnia 5 marca 2018 roku. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi do dnia 12 marca 2018 roku. W temacie 

wiadomości proszę wpisać: „Wniosek o stypendium NCN w projekcie OPUS 13-Iberystyka”. 
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