2 stypendia doktoranckie w projekcie o technologiach kosmicznych,
surowcach i społecznościach „multiplanetarnych”
Jednostka:

Instytut Etnologii i Antropologii Kulturowej
oraz Szkoła Doktorska Nauk Humanistycznych, Uniwersytet Jagielloński, Kraków

Otwarcie konkursu: 7 czerwca 2021
Termin składania wniosków: godzina 23.59 CET w poniedziałek, 5 lipca 2021
Kierownik i przełożona: Dr Anna Szołucha
Opis:
Konkurs jest skierowany do wysoko wykwalifikowanych i zmotywowanych kandydatów/kandydatek, którzy
pragnęliby rozpocząć studia doktoranckie jako część dynamicznego zespołu badawczego analizującego
“technologie kosmiczne, surowce i społeczności multiplanetarne”.
W naszym interdyscyplinarnym projekcie badamy jak eksploracja kosmosu kształtuje ludzkie wyobrażenia o
życiu na tym i innych światach/planetach. Jako część zespołu, doktoranci będą prowadzić swoje własne
projekty badawcze w tym zakresie oraz uczestniczyć w pracach zespołu. Zakres oraz ukierunkowanie badań
zaproponowanych przez kandydatów/kandydatki musi być związany z ogólnymi celami projektu. Dlatego
przed złożeniem wniosków o przyjęcie do Szkoły Doktorskiej, zaleca się, aby kandydaci/kandydatki
skontaktowali się z kierownikiem projektu w celu przedyskutowania swoich propozycji badawczych.
Kryteria:
Kandydaci/kandydatki powinni/y posiadać lub być bliskimi uzyskania tytułu zawodowego magistra lub
równorzędnego w dyscyplinie antropologii społecznej lub innej dyscyplinie z nauk humanistycznych bądź
społecznych (takich jak np. historia, filozofia, socjologia, politologia, stosunki międzynarodowe, geografia
społeczna). Kandydaci/kandydatki powinni/y także złożyć ambitny projekt badań w zakresie eksploracji
kosmosu. Doświadczenie w prowadzeniu badań etnograficznych jest wskazane, ale nie wymagane. Zespół
będzie pracował w języku angielskim, więc kandydaci/kandydatki powinni wykazać się znakomitą
znajomością tego języka w mowie i piśmie.
Stypendia:
Doktoranci/doktorantki będą otrzymywali/ły stypendium w wysokości 5,000 zł (brutto brutto) miesięcznie
przez okres 3 lat od 1 października 2021. Dodatkowo otrzymają osobisty laptop, finansowanie badań oraz
inne środki oraz rodzaje akademickiego wsparcia potrzebne do ukończenia Szkoły oraz obrony doktoratu.
Jak aplikować:
Wszystkie wnioski powinny być złożone elektronicznie poprzez uniwersytecki system IRK (Internetowa
Rekrutacja Kandydatów). Pozostałe informacje o rekrutacji dostępne są na stronie: https://irk.uj.edu.pl.
Termin:
Wnioski muszą zostać złożone do godziny 23.59 CET w poniedziałek 5 lipca 2021. Kandydaci/kandydatki,
którzy przejdą pomyślnie pierwszy etap rekrutacji, zostaną zaproszeni na rozmowę kwalifikacyjną. Obecnie
planujemy, że rozmowy odbędą się jednego dnia – 29 lub 30 lipca 2021 roku.
Stypendia doktoranckie są częścią projektu „Technologie kosmiczne, surowce i społeczności
‘multiplanetarne’: Eksploracja kosmosu i wyobrażenia życia w klimatycznie zmieniającym się świecie”,
finansowanego przez Narodowe Centrum Nauki z grantu programu SONATA BIS 10.

Pozostałych informacji o projekcie oraz rekrutacji udziela kierownik projektu dr Anna Szolucha
(anna.szolucha@uj.edu.pl).

