
Ogłoszenie o konkursie – stypendium 

 

Nazwa jednostki: Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II, Wydział Prawa, Prawa 

Kanonicznego i Administracji – Lublin 

Nazwa stanowiska: Współwykonawca w projekcie badawczym – doktorant (2 stanowiska; 

dla 2 doktorantów) 

Wymagania: 

1. Tytuł magistra w zakresie prawa; 

2. Doświadczenie w zakresie analizy akt spraw sądowych (spraw karnych); umiejętność 

opracowywania wniosków na podstawie analizy akt spraw sądowych.   

3. Dobra znajomość metodologii prowadzenia badań naukowych; 

4. Dobra znajomość języka angielskiego w mowie i piśmie; 

5. Dorobek publikacyjny – co najmniej jeden artykuł złożony do druku w czasopiśmie 

naukowym; 

7. Wysoka motywacja do pracy naukowo-badawczej, sumienność, dobra organizacja pracy. 

Opis zadań: 

1. Zaplanowanie i przeprowadzenie badań  przewidzianych w ramach  realizacji  projektu;  

Analiza akt spraw karnych, w których złożono skargę na wyrok kasatoryjny sądu 

odwoławczego; analiza orzeczeń Sądu Najwyższego w przedmiocie skargi;  

2. Opracowanie wniosków z przeprowadzonych analiz w formie rozdziału w monografii 

naukowej   

3. Czynny udział w konferencji naukowej dotyczącej problematyki projektu. 

Typ konkursu NCN: OPUS 12 HS 

Termin składania ofert: 30 października 2017, 24:00 

Forma składania ofert: dowolnie 

Warunki zatrudnienia: 

Praca związana jest z realizacją projektu „Skarga na wyrok sądu odwoławczego jako 

instrument przyspieszenia postępowania karnego i redukowania „kasatoryjności” 

postępowania odwoławczego”.  

Kierownikiem projektu jest dr hab. Małgorzata Wąsek-Wiaderek  

Zatrudnienie: stypendium; 

Okres zatrudnienia: 1.03.2018 – 1.3.2019 (12 miesięcy);  

Oczekiwany procent czasu pracy w ramach wszystkich obowiązków zawodowych 

poświęcony na realizację projektu: 30%. 

Wynagrodzenie miesięczne 1000 PLN;  

Dodatkowe informacje: 

Wykaz wymaganych dokumentów: 

1. Życiorys zawodowy zawierający informacje o prowadzonych badaniach 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 prawa; 

4. List motywacyjny; 

Aplikacje należy przesyłać na adres poczty elektronicznej sekretarza Katedry Postępowania 

karnego: marek.smarzewski@kul.pl.  

Wybrani kandydaci zostaną zaproszeni na rozmowę kwalifikacyjną.  

Data dodania ogłoszenia:  
2017-10-18 

 


