UNIWERSYTET W BIAŁYMSTOKU
WYDZIAŁ FILOLOGICZNY
Program „Regionalna Inicjatywa Doskonałości”(RID)
15-420 Białystok,
Plac Niezależnego Studentów 1

tel. 85745 74 60
fax. 85745 74 78

Białystok, 20 stycznia 2022 r.
Prorektor ds. nauki UwB
za zgodą JM Rektora i Rady Wydziału
ogłasza konkurs w ramach programu RID
na stanowisko badawcze - asystent (doktorant) na czas określony
od 1.03.2022 r. do 31.12.2022 r. w zakresie językoznawstwa

I. Warunki konkursu
Do konkursu przystąpić mogą osoby spełniające następujące kryteria kwalifikacyjne:
1. ukończenie studiów II stopnia lub magisterskich w zakresie filologii: specjalność językoznawcza,
2. studenci studiów doktoranckich lub osoby mające otwarty przewód doktorski,
3. posiadanie udokumentowanego dorobku naukowego w zakresie konkursu.
II. Wymagane dokumenty:
1.
2.
1.
3.
4.
5.
6.

podanie do JM Rektora,
życiorys naukowy i kwestionariusz osobowy,
odpis dyplomu magisterskiego (lub inny równorzędny dokument); w przypadku uzyskania dyplomu za granicą
potrzebny będzie dokument stwierdzający jego równoważność z dyplomem polskim (nostryfikacja),
wykaz osiągnięć i publikacji naukowych,
oświadczenie o spełnianiu wymogów określonych w art. 113 ust. 1 Ustawy z dn. 20 lipca 2018 r. Prawo o
szkolnictwie wyższym oraz klauzulę informacyjną o przetwarzaniu danych osobowych zgodnie z RODO,
inne dokumenty, które kandydat chciałby załączyć,
dokumenty wymagane w postępowaniu konkursowym powinny być sporządzone w języku polskim.

III. Komisja zastrzega sobie prawo do wezwania kandydata na rozmowę kwalifikacyjną.
IV. Od osoby, która zostanie zatrudniona na stanowisku badawczym–asystenta (doktoranta) w ramach programu
RID, oczekuje się:
1. publikacji dwóch artykułów naukowych w czasopismach z bazy Scopus
lub
2. jednego artykułu w czasopiśmie z bazy Scopus i jednego rozdziału w monografii wieloautorskiej
lub
3. publikacji monografii autorskiej.
V. Dokumenty należy złożyć w terminie do 21 lutego 2022r. na adres:
Uniwersytet w Białymstoku, Wydział Filologiczny, Biuro RID,
Zrzeszenia Studentów 1
Godziny urzędowania : poniedziałek – piątek 9.30-13.30, pokój nr 77
O udziale w konkursie decyduje data wpływu dokumentów.
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VI. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi do dnia 24 lutego 2022 roku.
Wynik konkursu zostanie ogłoszony na stronie internetowej Wydziału Filologicznego.
Informacje o projekcie na stronie internetowej:https://filologia.uwb.edu.pl/index.php/regionalna-inicjatywa-doskonalosci/

