Ogłoszenie o konkursie – stypendium
Nazwa jednostki: Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II, Wydział Teologii, Instytut
Historii Kościoła i Patrologii – Lublin
Nazwa stanowiska: Wykonawca w projekcie badawczym – doktorant
Wymagania:
1) Tytuł zawodowy magistra w zakresie teologii;
2) Tytuł licencjata kościelnego w zakresie teologii – patrologii;
3) Znajomość obsługi komputera (Office, tworzenie i obsługa stron internetowych, programy
graficzne);
4) Dobra znajomość pracy edytorskiej;
5) Znajomość języka łacińskiego;
6) Dorobek publikacyjny i popularyzatorski;
7) Wysoka motywacja do pracy naukowo-badawczej, sumienność, dobra organizacja pracy.
Opis zadań:
Przeprowadzenie zadań przewidzianych w ramach realizacji projektu:
- współudział w przygotowaniu tłumaczeń tekstów oryginalnych na język polski;
- współpraca w przygotowaniu do publikacji tomu z przetłumaczonymi listami Paulina z Noli;
- przygotowanie indeksów do tomu przetłumaczonych listów Paulina z Noli;
- współpraca w przygotowaniu i udział w panelu dotyczącym epistolografii w świecie
antycznym;
- współpraca w przygotowaniu i udział w panelu dotyczącym epistolografii w epoce
patrystycznej;
- współpraca w przygotowaniu strony internetowej grantu.
Typ konkursu NCN: Opus HS
Termin składania ofert: 25 maja 2016 r., 24:00
Forma składania ofert: e-mail
Warunki zatrudnienia:
Praca związana jest z realizacją projektu „Nadzieje upadającego świata. Nadzieja
w chrześcijańskiej epistolografii łacińskiej IV i V wieku”
Kierownikiem projektu jest ks. dr Marcin Wysocki;
Zatrudnienie: stypendium;
Okres zatrudnienia: 1.07.2016 r. – 30.06.2018 r. (24 miesiące);
Oczekiwany procent czasu pracy w ramach wszystkich obowiązków zawodowych
poświęcony na realizację projektu: 30%;
Wynagrodzenie: 800 PLN.
Dodatkowe informacje:
Wykaz wymaganych dokumentów:
1) Życiorys zawodowy zawierający informacje o wyróżnieniach wynikających
z prowadzenia badań naukowych, stypendiach, nagrodach oraz doświadczeniu naukowym
zdobytym poza macierzystą jednostką naukową w kraju lub za granicą, warsztatach
i szkoleniach naukowych, udziale w projektach badawczych, konferencjach i referatach
oraz opis kwalifikacji związanych z wykonywaniem grantu.
2) Wykaz publikacji naukowych;
3) Kopia dyplomu ukończenia studiów magisterskich z teologii;
4) Kopia dyplomu licencjata kościelnego w zakresie patrologii;
5) List motywacyjny.

Aplikacje należy przesyłać na adres: mwysocki@kul.pl
Wybrani kandydaci zostaną zaproszeni na rozmowę kwalifikacyjną.
Data dodania ogłoszenia: 28.04.2016 r.

