
Ogłoszenie o konkursie na stypendium naukowe 
ze środków projektu badawczego NCN: 

„RECEPCJA ZGODY SANDOMIERSKIEJ (1570) W EUROPIE W XVI-XVIII W. 
ROLA IRENIZMU W KSZTAŁTOWANIU KULTUR KONFESYJNYCH.” 

nr rej. grantu 2018/31/B/HS3/0035  
Wydział Historii UW 

Nazwa jednostki: Wydział Historii Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa 

Nazwa stanowiska: 3 stypendia dla studentów lub doktorantów w projekcie badawczym na 21 
miesięcy 

Wymagania: 
Konieczne: 
- kandydaci są studentami kierunku historia lub uczestnikami studiów doktoranckich w
Szkole Doktorskiej;
- znajomość nowożytnych języków obcych: polski oraz angielski (płynność w mowie i
pisaniu); umiejętność czytania w języku niemieckim lub francuskim, elementarna znajomość
łaciny;
- zainteresowanie epoką nowożytną;

Mile widziane: 
- znajomość historii reformacji, protestantyzmu lub stosunków wyznaniowych
- dobre umiejętności komunikacyjne i doświadczenie pracy w zespole
- chęć pogłębienia umiejętności w tworzeniu baz danych
- gotowość do udziału w regularnych spotkaniach zespołu i wymiany informacji
- umiejętność rozliczania zadań w terminie

Opis zadań: 
- analiza rękopiśmiennych źródeł historycznych z XVI-XVIII w.
- samodzielne prowadzenie kwerend archiwalnych oraz bibliotecznych
- udział w opracowaniu bazy danych, zbierającej europejskie druki odnoszące się do Zgody
- wygłoszenie wystąpienia na międzynarodowej konferencji
- aktywny udział w organizacji konferencji i warsztatów zespołowych
- złożenie przynajmniej jednego artykułu do uznanego międzynarodowego czasopisma
naukowego
- udział w rozpowszechnianiu wyników projektu przez prace popularnonaukowe i media
społecznościowe

Typ konkursu NCN: OPUS – HS3, nr rej. 2018/31/B/HS3/0035 

Termin składania ofert: 8 czerwca 2021 r., godz. 23:59  

Forma składania ofert: email  

Warunki zatrudnienia: 21-miesięczne stypendium w wysokości 3000 PLN / 2000 PLN / 1000 PLN - w 
zależności od kwalifikacji i przydzielonych zadań. 



Dodatkowe informacje: Tytuł projektu: „Recepcja zgody sandomierskiej (1570) w Europie w xvi-xviii 
w. Rola irenizmu w kształtowaniu kultur konfesyjnych”. Kierownik Projektu dr hab. Maciej Ptaszyński
(Wydział Historii UW)

Wymagane dokumenty: 

1. podanie aplikacyjne do JM Rektora Uniwersytetu Warszawskiego
2. kopia dyplomu ukończenia studiów magisterskich (jeżeli dostępny)
3. CV z listą publikacji
4. list motywacyjny z wyszczególnieniem umiejętności i doświadczenia szczególnie 
przydatnego w realizacji projektu
5. kwestionariusz osobowy (do pobrania ze strony Biura Spraw Pracowniczych UW 

6. oświadczenie o zgodzie na przetwarzanie danych osobowych (do pobrania ze strony Biura 
Spraw Pracowniczych UW 

Dokumenty prosimy przesyłać do dnia 8 czerwca 2021 r., godz. 23:59, na adres: 
dziekanat.wh@uw.edu.pl oraz jednocześnie na adres Kierownika Projektu: m.ptaszynski@uw.edu.pl 

Jeżeli zajdzie taka potrzeba, wybrane osoby zostaną zaproszone do rozmowy kwalifikacyjnej przed 
trzyosobową komisją. Rozmowa odbędzie się za pośrednictwem Google Meet nie wcześniej niż 10 
czerwca i nie później niż 14 czerwca 2021 r. Rozstrzygnięcie konkursu: 15 czerwca, początek 
zatrudnienia: 1 października 2021 r.  

Postępowanie rekrutacyjne będzie przeprowadzone zgodnie z regulaminem Narodowego Centrum 
Nauki o przyznawaniu stypendiów naukowych w projektach badawczych: 
https://www.ncn.gov.pl/sites/default/files/pliki/uchwaly-rady/2016/uchwala96_2016-zal1.pdf 
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