Ogłoszenie o konkursie – stypendium nr 2
Nazwa jednostki: Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II, Wydział Nauk Humanistycznych,
Instytut Historii Sztuki –Lublin
Nazwa stanowiska: Wykonawca w projekcie badawczym – doktorant

Wymagania:
1) tytuł zawodowy magistra w zakresie historii sztuki (z tematyki historii sztuki nowoczesnej),
2) dobra znajomość języka angielskiego w mowie i w piśmie,
3) doświadczenie w poszukiwaniach w różnorodnych zespołach archiwalnych (w kraju i na terenie
Wiednia) w zakresie odpowiadającym ramom tematycznym projektu,
4) planowane otwarcie przewodu doktorskiego związanego z tematyką projektu,
5) wysoka motywacja do pracy naukowo-badawczej,
6) sumienność, dobra organizacja pracy, sprawność w wielopoziomowej komputerowej koordynacji
danych podstawowych uzyskiwanych w badaniach,
7) dobra znajomość języka angielskiego w mowie i piśmie.
Poza spełnieniem powyższych wymagań ocenie podlegają:
1) osiągnięcia naukowe, w tym publikacje w renomowanych wydawnictwach/czasopismach
naukowych (50% oceny końcowej).
2) wyróżnienia wynikające z prowadzenia badań naukowych, stypendia, nagrody oraz
doświadczenie naukowe zdobyte poza macierzystą jednostką naukową w kraju lub za granicą,
warsztaty i szkolenia naukowe, udział w projektach badawczych (50% oceny końcowej).
Opis zadań:
R. 2016:
1. Współudział w opracowaniu szczegółowej koncepcji metod zapisu informacji we wspólnej tabeli
(w porozumieniu z informatykiem opracowującym bazę danych).
2. Kwerendy w zespołach muzealnych, bibliotecznych i w archiwach dotyczące Kunstgewerbeschule
1867-1938.
3. Porządkowanie i opracowanie materiałów źródłowych dotyczących Kunstgewerbeschule 18671938.
R. 2017:
1. Porządkowanie i opracowanie materiałów źródłowych dotyczących Kunstgewerbeschule 18671938.
2. Opracowanie redakcyjne i publikacja: 2. t. serii: Polscy artyści w Kunstgewerbeschule 1867-1938.
W latach 2016-2018 – Prezentacja materiałów projektu na konferencjach naukowych.
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Typ konkursu NCN: OPUS HS
Termin składania ofert: 15 marca 2016 r., 23:00
Forma składania ofert: dowolnie

Warunki zatrudnienia:
Praca związana jest z realizacją projektu Polscy artyści w Wiedniu: edukacja i udział w wystawach 17261938 (Akademie der bildenden Künste, Kunstgewerbeschule, Künstlerhaus, Wiener Secession,
Hagenbund, Galerie Miethke i Galerie Pisko.
Kierownikiem projektu jest dr hab. Dorota Kudelska.
Zatrudnienie: stypendium.
Okres zatrudnienia: 1 kwietnia 2016 r. –30 marca 2018 r. (24 miesiące).
Oczekiwany procent czasu pracy w ramach wszystkich obowiązków zawodowych poświęcony na
realizację projektu: 50%.
Wynagrodzenie 1500 PLN.

Informacje dodatkowe
Wykaz wymaganych dokumentów:
1. Życiorys zawodowy zawierający informacje o wyróżnieniach wynikających z prowadzenia badań
naukowych, stypendiach, nagrodach oraz doświadczeniach naukowych zdobytych poza macierzystą
jednostką naukową w kraju lub za granicą, warsztatach i szkoleniach naukowych, udziale w
projektach badawczych.
2. Wykaz publikacji naukowych.
3. Odpis dyplomu ukończenia studiów magisterskich z historii sztuki.
4. Odpis dyplomu ukończenia studiów licencjackich w zakresie języka niemieckiego (możliwe różne
specjalizacje).
5. List motywacyjny.
Aplikacje należy przesyłać na adres: dorota.kudelska@kul.pl
Wybrani kandydaci zostaną zaproszeni na rozmowę kwalifikacyjną (część zostanie poprowadzona w
języku angielskim).
Data dodania ogłoszenia:
2015-02-15
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