UNIWERSYTET IM. ADAMA MICKIEWICZA W POZNANIU
OGŁASZA
KONKURS
na stanowisko: stypendysta
w projekcie POLONEZ BIS 1
Gramatyczna ikoniczność języka: międzyjęzykowe studium konstrukcji, w których
dopełnienie traci status głównego argumentu
na Wydziale Neofilologii UAM

Podstawowe informacje
1. Dyscyplina naukowa:
Językoznawstwo

2. Wymiar czasu pracy i liczba godzin pracy w tygodniu w zadaniowym systemie czasu pracy:
Pełny etat 40h/tydzień

3. Podstawa nawiązania stosunku pracy i przewidywany czas zatrudnienia:
Stypendium 1.10.2022 - 30.09.2024 r.
4. Przewidywany termin rozpoczęcia pracy:
1.10.2022
5. Miejsce wykonywania pracy:
Instytut Orientalistyki, Wydział Neofilologii
Uniwersytet im. Adama Mickiewicza
ul. Grunwaldzka 6
60-780 Poznań
6. Warunki zatrudnienia:
Wysokość stypendium:
- doktoranckie: 2779,40 zł brutto-brutto
- naukowe: 2220,60 zł brutto
Źródło finansowania: POLONEZ BIS 1 2021/43/P/HS2/01395

Wybrany kandydat musi posiadać status doktoranta Szkoły Doktorskiej lub zostać
uczestnikiem Szkoły Doktorskiej prowadzonej przez Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w
Poznaniu.
7. Termin, forma i miejsce złożenia aplikacji:
Termin składania dokumentów: 02.09.22
Proces składania dokumentów: kompletną dokumentację należy przesłać w formie PDF
elektronicznie na adres:
togicop@amu.edu.pl
8. Wymagane dokumenty








Zgłoszenie kandydata do konkursu;
Curriculum Vitae;
Dyplomy lub zaświadczenia wydane przez uczelnie potwierdzające wykształcenie
i posiadane stopnie lub tytuł naukowy (w przypadku stopni naukowych uzyskanych
zagranicą - dokumenty muszą spełniać kryteria równoważności określone w art.
328 ustawy z dnia 20 lipca 2018 roku Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz.U.
z 2022 r. poz. 574 z późn. zmianami)
Informacja o osiągnięciach badawczych, dydaktycznych i organizacyjnych,
Inne dokumenty określone przez komisję konkursową.
Zgoda na przetwarzanie danych osobowych następujacej treści : Zgodnie z art. 6 ust.1 lit
a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. U. UE L 119/1 z dnia
4 maja 2016 r.) wyrażam zgodę na przetwarzania danych osobowych innych niż: imię, (imiona) i nazwisko;
imiona rodziców; data urodzenia; miejsce zamieszkania (adres do korespondencji); wykształcenie; przebieg
dotychczasowego zatrudnienia, zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb aktualnej rekrutacji.";

Warunki konkursu określone przez komisję konkursową

I)

Określenie kwalifikacji: zgodnie z wytycznymi Euraxess

X R 1 naukowiec nieposiadający stopnia doktora
II)

Opis oferty pracy

Wydział Neofilologii Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza poszukuje doktoranta do pracy w
w projekcie „W stronę ikoniczności gramatycznej języka: międzyjęzykowe studium konstrukcji
degradacyjnych P”, finansowanym w konkursie „POLONEZ BIS 1” przez Narodowe Centrum
Nauki w Polsce (kierownik: dr Katarzyna Janic) na okres 24 miesięcy.
Praca rozpocznie się 1 października 2022 r. i jest odpowiednia dla kogoś, kto ma doświadczenie
w zakresie językoznawstwa komputerowego na poziomie zaawansowanym, dużą wiedzę z
zakresu typologii językowej ze szczególnym uwzględnieniem morfosyntaktyki. Kandydat
będzie miał możliwość pracy w zespole badawczym złożonym z kierownika projektu: dr
Katarzyny Janic i współwykonawcy: prof. Krzysztofa Strońskiego oraz pracy nad rozprawą
doktorską.
Celem projektu jest zbadanie strony gramatycznej z perspektywy funkcjonalno-typologicznej,
które ma prowadzić do zrozumienia związku między formą a znaczeniem. Projekt koncentruje
się na takiej klasie alternacji strony gramatycznej, która obejmuje degradację składniową
argumentu P (dopełnienie). Takie operacje na stronie gramatycznej mogą obejmować między
innymi antypassiva, zdania konatywne, niezgodność przechodniości, usuwanie rzeczowników
i inkorporację dopełnienia. Zostaną one potraktowane jako ten sam typ zjawiska językowego,

które będąc rezultatem degradacji P uległo gramatykalizacji w różnych językach poprzez różne
struktury gramatyczne. Na podstawie naszej hipotezy, że różne konstrukcje degradacji P
rejestrują odchylenia od prototypowych właściwości obiektów funkcjonalnych, konstrukcje te
zostaną poddane dekompozycji na właściwości formalne i funkcjonalne przy szczególnym
uwzględnieniu właściwości dopełnieniowych P. Powiązanie forma-funkcja zostanie następnie
przedstawione na mapie semantycznej, np. skalowanie wielowymiarowe (Croft i Poole 2008).
Główne obowiązki doktoranta:
Doktorat wniesie wkład w aspekty teoretyczne, metodologiczne i empiryczne projektu. Jednak
jego/jej główne działania będą oscylować w obszarze lingwistyki komputerowej. Przez cały
czas trwania projektu doktorantowi zostaną będą przydzielone następujące zadania
badawcze:
- będzie koordynował/a kwestionariusz przeznaczony do zbierania danych.
- będzie kontaktował/a się z ekspertami językowymi i wprowadzał/a zebrane dane do bazy
danych; w tym celu zaprojektuje bazę danych za pomocą programu do arkuszy kalkulacyjnych;
gdy ta baza danych zostanie wystarczająco wypełniona danymi, przekształci ją w bardziej
zaawansowany format elektroniczny Cross-Linguistic Data Formats (Forkel i in. 2018); biorąc
pod uwagę, że kwestionariusz ma na celu zebranie danych dla podstawowej próby językowej,
będzie on/a również w pełni odpowiedzialny/a za proces zbierania danych związanych z próbą
podstawową.
- będzie wyodrębniał/a niestandardowe podzbiory z bazy danych i przetworzy je w środowisku
oprogramowania R.
- będzie modelował/a dane z 62 języków; będzie następnie zaangażowany/a w ilościową
ocenę danych; bazując na opracowanym systemie zmiennych, będzie obliczał/a statystycznie
uogólnienia w różnych językach.
- będzie udostępniał/a wyniki badań w środowisku naukowym.
III)

Wymagania i kwalifikacje

Do konkursu mogą przystąpić osoby, spełniające wymogi określone w art. 113 ustawy z dnia
20 lipca 2018 roku Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz.U. z 2022 r. poz. 574 z późn.
zmianami ) oraz spełniające następujące wymagania:
1. Tytuł magistra językoznawstwa (preferowana specjalizacja w zakresie
językoznawstwa komputerowego)
2. Mocna motywacja do prowadzenia badań w zakresie językoznawstwa typologicznego
3. Bardzo dobra znajomość angielskiego
4. Doskonałe zdolności organizacyjne
5. Doskonałe umiejętności społeczne predyspozycje do pracy zespołowej
6. Chęć kontynuacji kariery naukowej
IV)

1.
2.

V)

Wymagania językowe
język: angielski
poziom: zaawansowany
Wymagane doświadczenie badawcze, badawczo-dydaktyczne lub dydaktyczne

Wymagane kwalifikacje zawodowe:
1. mocne podstawy w zakresie nauk o języku - specjalizacja w typologii językoznawczej
(morfosyntaktyka)

2. dobre umiejętności programistyczne (np. Python, R)
3. doświadczenie w zakresie językoznawstwa komputerowego
4. udokumentowane umiejętności komunikacji i prezentacji w języku angielskim
5. analiza opisów gramatycznych różnych języków
Dodatkowo idealny kandydat powinien:
1. być w stanie prowadzić badania pod opieką kierownika projektu
2. wykazywać się umiejętnością zbierania danych pod opieką kierownika projektu
3. być zdolnym do krytycznej analizy, oceny i syntezy nowych pomysłów
4. być w stanie wyjaśnić uczestnikom zespołu wyniki badań
5. mieć udokumentowane doświadczenie w obsłudze danych tekstowych i wielkoskalowej
bazy danych;
6. mieć udokumentowane doświadczenie w identyfikowaniu wzorców i trendów w dużych
zbiorach danych
7. posiadać udokumentowany dorobek naukowy, w tym publikacje
VI)

Benefity

















VII)

atmosfera szacunku i współpracy
wspieranie pracowników z niepełnosprawnościami
elastyczny czas pracy
możliwość pracy zdalnej
dofinansowanie nauki języków
dofinansowanie szkoleń i kursów
dodatkowe dni wolne na kształcenie
ubezpieczenia na życie
program emerytalny
fundusz oszczędnościowo – inwestycyjny
preferencyjne pożyczki
dodatkowe świadczenia socjalne
dofinansowanie wypoczynku
dofinansowanie wakacji dzieci
„13” pensja
stojaki na rowery

Kryteria kwalifikacyjne
1. Magister w zakresie językoznawstwa lub językoznawstwa komputerowego: 1 punkt
2. Bardzo dobra znajomość języka angielskiego: 1 punkt
3. Nagrody i wyróżnienia: 1 punkt
4. Publikacje (artykuły naukowe lub popularno-naukowe opublikowane i/lub w trakcie
recenzji): 2 punkty
5. Doświadczenie w pisaniu wniosków projektowych i pozyskiwaniu funduszy: 2 punkty
6. Doświadczenie w pracy w projektach badawczych: 3 punkty
7. Doświadczenie w prezentowaniu wyników badań na konferencjach międzynarodowych:
2 punkty
8. Doświadczenie w organizacji wydarzeń naukowych (np. konferencji, warsztatów,
spotkań): 1 punkt
9. Doświadczenie w projektowaniu typologicznych baz danych (np. Cross-Linguistic Data
Formats): 3 punkty
10. Zaawansowana wiedza w zakresie metod analizy statystycznej (np. regresja liniowa,
regresja logistyczna, klasyfikacja, grupowanie itp.): 3 punkty
11. Umiejętność posługiwania się językiem programowania: (R, Python): 3 pkt
12. Doświadczenie w gromadzeniu danych online: 1 punkt
13. Doskonałe umiejętności społeczne i umiejętność współpracy z innymi: 2 punkty

VIII)

IX)

Przebieg procesu wyboru
1. Rozpoczęcie prac komisji konkursowej nie później niż 14 dni po upływie daty
złożenia dokumentów.
2. Ocena formalna złożonych wniosków.
3. W przypadku braku wymaganych dokumentów, wezwanie do uzupełnienia
dokumentacji lub dostarczenia dodatkowych dokumentów.
4. Wyłonienie kandydatów do etapu rozmów.
5. Rozmowa z kandydatami spełniającymi wymogi formalne.
6. Komisja ma prawo wystąpić o sporządzenie recenzji zewnętrznych dorobku
kandydatów bądź poprosić kandydatów o przeprowadzenie zajęć dydaktycznych z
możliwością ich oceny przez studentów.
7. Inne…NIE
8. Ogłoszenie wyników przez przewodniczącego komisji konkursowej oraz
poinformowanie kandydatów o rozstrzygnięciu. Informacja zwierać będzie
uzasadnienie oraz wskazanie mocnych i słabych stron kandydatów. Wraz z
informacją kandydatom odesłane zostaną również złożone dokumenty
Perspektywy rozwoju zawodowego

- informowanie doktoranta o nadchodzących warsztatach i wydarzeniach poświęconych
rozwojowi kariery organizowanych na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza (UAM);
- wspieranie doktoranta w krytycznej refleksji i aktualizacji celów postawionych w Szkole
Doktorskiej;
- monitorowanie postępów doktoranta
- wspieranie doktoranta w integracji z lokalnym środowiskiem naukowym poprzez
umożliwienie mu udziału w wydarzeniach organizowanych przez UAM, zarówno o
charakterze naukowym (np. seminaria, konferencje dla doktorantów), jak i społecznym.
- zapewnienie współpracy z ekspertami z zagranicy
Klauzula informacyjna RODO :
Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z
04.05.2016) informujemy, że:
1.

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
z siedzibą: ul. Henryka Wieniawskiego 1, 61 - 712 Poznań.
2. Administrator danych osobowych wyznaczył Inspektora Ochrony Danych nadzorującego prawidłowość
przetwarzania danych osobowych, z którym można skontaktować się za pośrednictwem adresu
e-mail: iod@amu.edu.pl.
3. Celem przetwarzania Pani/ Pana danych osobowych jest realizacja procesu rekrutacji na wskazane stanowisko
pracy.
4. Podstawę prawną do przetwarzania Pani/Pana danych osobowych stanowi Art. 6 ust. 1 lit. a ogólnego
rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. oraz Kodeks Pracy z dnia
26 czerwca 1974 r. (Dz.U. z 1998r. N21, poz.94 z późn. zm.).
5. Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres 6 miesięcy od zakończenia procesu rekrutacji.
6. Pani/Pana dane osobowe nie będą udostępniane innym podmiotom, za wyjątkiem podmiotów upoważnionych na
podstawie przepisów prawa. Dostęp do Pani/Pana danych będą posiadać osoby upoważnione przez Administratora
do ich przetwarzania w ramach wykonywania swoich obowiązków służbowych.
7. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz z zastrzeżeniem przepisów prawa, prawo do ich
sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do wniesienia
sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie.
8. Ma Pani/Pan prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul.
Stawki 2, 00 – 193 Warszawa.
9. Podanie danych osobowych jest obligatoryjne w oparciu o przepisy prawa, w pozostałym zakresie jest dobrowolne.
10. Pani/ Pana dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą poddawane profilowaniu.

