
 
Konkurs na stypendium naukowe w projekcie badawczym 

„Wpływ lobbingu oddolnego na proces podejmowania decyzji politycznych przez członków 
niższych izb parlamentu w Zjednoczonym Królestwie (Izba Gmin), Niemczech (Bundestag) i 

Polsce (Sejm). Analiza porównawcza” 
 

Nazwa Jednostki: Centrum Studiów Niemieckich i Europejskich im. Willy’ego Brandta, 

Uniwersytet Wrocławski – Wrocław 

Nazwa stanowiska: Student/Doktorant 

Wymagania:  

- Status studenta albo doktoranta, 

- biegła znajomość języka angielskiego, niemieckiego i polskiego (pozwalająca na analizowanie 

artykułów prasowych, petycji, rozporządzeń, ustaw i innych dokumentów), 

- wysoko rozwinięte umiejętności analityczne, 

- bardzo dobrze rozwinięte umiejętności miękkie (umiejętność współpracy w grupie, 

samodzielność, dobra organizacja pracy, komunikatywność), 

- dobra znajomość obsługi komputera (Microsoft Office Word, Excel). 

 

Opis zadań:  

1) Analizowanie dokumentów formalnych (np. ustawy, rozporządzenia, programy partii 

politycznych, petycje) i nieformalnych (artykuły naukowe, artykuły prasowe) w języku 

angielskim, niemieckim i polskim.  

2) Tworzenie raportów i klasyfikacji podsumowujących ww. czynności. 

3) Weryfikacja wyników analizy dokumentów formalnych i nieformalnych wykonanych 

przez pozostałych członków zespołu.  

4) Wyszukiwanie i zbieranie danych na anglo-, niemiecko- i polskojęzycznych stronach 

internetowych instytucji, urzędów, partii politycznych, organizacji pozarządowych. 

5) Komunikacja (np. telefoniczna, mailowa) z przedstawicielami ww. instytucji. 

 

Typ konkursu NCN: Sonata 

Termin składania ofert: 31 sierpnia 2022 rok 

Forma składania ofert: mail (maciej.olejnik@uwr.edu.pl ) 

 

 



Warunki zatrudnienia: 

Stanowisko: Student/Doktorant 

Liczba miejsc: 3 

Sposób wynagrodzenia: umowa (stypendialna) 

Okres finansowania: 01.10.2021- 31.01.2022 (4 miesiące). 

Wynagrodzenie: 3000 zł brutto/miesiąc 

 

Kierownik projektu: dr Maciej Olejnik 

Źródło finansowania: NCN 

 

Dodatkowe informacje: 

Proces rekrutacji: 

Zgłoszenia należy przesyłać drogą elektroniczną pod adres maciej.olejnik@uwr.edu.pl  

W tytule umieścić: Konkurs - SONATA 17 

Zgłoszenie powinno zawierać: 

- list motywacyjny wyjaśniający ogólne zainteresowanie kandydata projektem - w języku 

niemieckim 

- CV (w tym informacja o dorobku naukowym Kandydata) - w języku angielskim 

Proszę także zamieścić klauzulę: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych 

zawartych w mojej ofercie na potrzeby niezbędne do przeprowadzenia procesu rekrutacji 

prowadzonej przez Centrum Studiów Niemieckich i Europejskich im. Willy’ego Brandta 

Uniwersytetu Wrocławskiego, zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia (UE) 2016/679 

Parlamentu i Rady z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w zakresie 

przetwarzania danych osobowych i swobodnego przepływu tych danych oraz uchylenia 

dyrektywy 95/46 / WE (RODO)”. 

 

Komisja Konkursowa zastrzega sobie prawo kontaktu z wybranymi kandydatami, zaproszenia 

ich do wzięcia udziału w rozmowie kwalifikacyjnej. Rozmowa kwalifikacyjna odbędzie się na 

początku września 2022 roku w Centrum Studiów Niemieckich i Europejskich im. Willy’ego 

Brandta Uniwersytetu Wrocławskiego (ul. Strażnicza 1-3, Wrocław). 

Kontakt: wszelkie pytania związane z procesem rekrutacji proszę kierować do kierownika 

projektu, dra Macieja Olejnika maciej.olejnik@uwr.edu.pl  


