Ogłoszenie: konkurs NCN Preludium Bis 3

Nazwa stanowiska:
stypendystka/stypendysta - doktorantka/doktorant
Liczba stanowisk: 1
Nazwa jednostki:
Wydział Historii Uniwersytet im. Adama Mickiewicza
Miasto:
Poznań
Link do strony www jednostki:
https://historia.amu.edu.pl
Wymagania:

- Tytuł magistra historii;
- Gotowość do podjęcia studiów w Szkole Doktorskiej Nauk Humanistycznych UAM oraz
pracy w projekcie od 1 października 2022 r.;

- Zainteresowania badawcze w zakresie: historii społecznej, historii relacji płci, historii
historiografii, teorii i metodologii historii;

- Doświadczenie w pracy z materiałem źródłowym do historii społecznej i historii relacji
płci oraz w badaniach biograficznych i życia codziennego;

- Poprawne posługiwanie się językiem polskim w mowie i piśmie;
- Znajomość j. niemieckiego umożliwiająca efektywne odbycie stażu w Niemczech.
Opis zadań:
Nazwa i opis projektu badawczego:
Życie codzienne jako czynnik modelujący kariery akademickie kobiet w środowisku
poznańskim w dwóch pierwszych dekadach po zakończeniu II wojny światowej
Celem projektu jest ustalenie czy przekonanie o silnym zaangażowaniu kobiet w życie
codzienne jako istotnym czynniku wpływający na ich karierę akademicką znajduje
potwierdzenie w rzeczywistości.
Wybór karier akademickich kobiet wynika ze szczególnej roli jaką w hierarchii społecznej
przypisuje się nauce oraz pojmowaniu praktyki badawczej jako zupełnie innej niż
„zwyczajne życia”. Z kolei kobiety tradycyjnie postrzegane są jako przypisane do
codzienności i zwykłości.

Wybrany okres dwóch powojennych dekad jest szczególny pod względem ograniczonych
możliwości zaspokojenia podstawowych potrzeb materialnych związanych z życiem
codziennym. Taka sytuacja umożliwia uchwycenie cech interesującego zjawiska w dużym
natężeniu.
Dodatkowym powodem podjęcia projektowanych badań jest chęć uchwycenia relacji
władzy stanowiących porządek płci w poznańskim środowisku naukowym oraz ich
interakcji z innymi relacjami władzy, w które uwikłane było to środowisko. Jego
tradycyjnie wysoka pozycja w hierarchii społecznej łączy się zarówno z jego
oczekiwaniami określonego statusu wobec reszty społeczeństwa, jak i oczekiwaniami
społeczeństwa oznak tego statusu wobec tej grupy. Jak realizowały się te oczekiwania
wobec materialnych niedostatków czasu powojennego? Czy występowały tu różnice ze
względu na płeć? Jak miały się sieci solidarności i materialnego wsparcia środowiskowego
wobec innych form pomocy? W jaki sposób formalne i nieformalne sieci wsparcia
materialnego wpływały na przebieg kariery oraz czy występowało tu zróżnicowanie ze
względu na płeć? Czy status materialny przekładał się na status środowiskowy?

Zadania stypendystki(ty)-doktorantki(ta):

- Opracowanie analitycznej siatki pojęciowej
- Zebranie materiałów źródłowych
- Krytyczna analiza i ewaluacja zebranego materiału
- Krytyczne opracowanie i analiza literatury przedmiotu
- Opracowanie odpowiednich baz danych
- Upowszechnienie wyników badań
- Realizacja indywidualnego planu badawczego, spójnego z realizacją projektu
badawczego

- Obowiązkowy, 3-miesięczny staż w Centrum Badań Historycznych w Berlinie
(finansowany przez NAWA)

- Zobowiązanie do uzyskanie stopnia doktora w terminie 12 miesięcy od zakończenia
realizacji projektu
Typ konkursu NCN:
PRELUDIUM BIS 3
Grupa nauk:
HS

Termin składania ofert:
2022-08-12 23:59
Przewidywany termin rozstrzygnięcia konkursu: 16 sierpnia 2022 r.
Forma składania ofert:
e-mail
Warunki zatrudnienia:
Umowa stypendialna na okres 48 m-cy
Stypendium doktoranckie w wysokości 5000 PLN (brutto-brutto)
Dodatkowe informacje:
Wymagane dokumenty:

- CV naukowe (kwalifikacje, osiągnięcia naukowo-badawcze, nagrody i wyróżnienia,
doświadczenie w projektach badawczych, zainteresowania naukowe)

- Skan dokumentu potwierdzającego posiadanie tytułu zawodowego magistra historii
- List motywacyjny
- Podpisana klauzula RODO: https://amu.edu.pl/wspolpraca/kariera/klauzule-ibezpieczenstwo-informacji

Komplet dokumentów należy przesłać w formie plików w formacie PDF na adres:
maria.solarska@amu.edu.pl

Komisja konkursowa zastrzega sobie prawo do skontaktowania się jedynie z wybranymi
kandydatkami/kandydatami
Osoba rekomendowana do zatrudnienia w poniższym konkursie jest zobowiązana do
zrekrutowania się do Szkoły Doktorskiej Nauk Humanistycznych UAM: https://
sdnh.amu.edu.pl/rekrutacja/

