
 

 

 
 

KONKURS  
na uczestnika Szkoły Doktorskiej w ramach realizacji projektu pt. 

Żywa Biblioteka. Pedagogiczne studium przestrzeni spotkania z Innym  

finansowanego przez Narodowe Centrum Nauki (PRELUDIUM BIS) 
realizowanego w okresie od 1 października 2020 r. do 30 września 2023 r. 

 

INSTYTUCJA: Dolnośląska Szkoła Wyższa 
MIASTO: Wrocław 

STANOWISKO: Doktorant - stypendysta w projekcie badawczym NCN 
DYSCYPLINA NAUKOWA: pedagogika 

DATA OGŁOSZENIA:  12.08.2020 

TERMIN SKŁADANIA DOKUMENTÓW:  31.08.2020 
DATA ROZSTRZYGNIĘCIA KONKURSU:  11.09.2020 

LINK DO STRONY: https://www.dsw.edu.pl/studia-i-szkolenia/szkola-doktorska  

 

Dolnośląska Szkoła Wyższa ogłasza rekrutację specjalną na doktoranta w projekcie badawczym 

pt. „Żywa Biblioteka. Pedagogiczne studium przestrzeni spotkania z Innym realizowanego przez DSW 
na zlecenie Narodowego Centrum Nauki (grant „PRELUDIUM BIS-1"nr UMO-2019/35/O/HS6/04146)  

w okresie od 1 października 2020 r. do 30 września 2023 r. 

Celem projektu PRELUDIUM BIS jest wsparcie kształcenia doktorantów w szkołach doktorskich  

i finansowanie projektów badawczych realizowanych przez doktorantów w ramach przygotowywanych 
przez nich rozpraw doktorskich. Budżet projektu PRELUDIUM BIS obejmuje środki na badania oraz 

koszty stypendium. Warunki konkursu PRELUDIUM BIS zakładają m.in. finansowanie stypendium 

doktoranckiego przez cały okres kształcenia doktoranta w szkole doktorskiej. Dodatkowo, grant 
PRELUDIUM BIS wspiera międzynarodową mobilność doktorantów, którzy są zobowiązani do realizacji 

trwającego od 3 do 6 miesięcy zagranicznego stażu badawczego finansowanego przez Narodową 
Agencję Wymiany Akademickiej (NAWA). 

 
Udział w projekcie przewiduje stypendium doktoranckie PRELUDIUM BIS otrzymywane są na 

zasadach określonych przepisami ustawy z dnia 20 lipca 2018 r.). 
 

Stypendium doktoranckie wypłacane będzie po odliczeniu wszystkich składników, zgodnie  

z obowiązującymi przepisami. W szczególności ze środków przeznaczonych na stypendium doktoranckie 
powołanym Regulaminem pokryte zostaną koszty składek obowiązkowego ubezpieczenia społecznego 

oraz - na wniosek - koszty ubezpieczenia chorobowego. 
 

Warunki jakie powinien spełniać Kandydat: 

Do konkursu mogą przystąpić osoby, które nie posiadają stopnia naukowego doktora oraz osoby, 

które nie są uczestnikami szkoły doktorskiej. W związku z tym w konkursie na doktoranta  
w przypadku PRELUDIUM BIS 1 nie mogą brać udziału doktoranci, którzy rozpoczynają kształcenie  

w szkołach doktorskich w roku akademickim 2019/2020). Doktoranci studiów doktoranckich wg starego 
systemu będą mogli przystąpić do konkursu, o ile planują kształcić się w szkole doktorskiej. Konkurs na 

doktorantów, którzy będą realizować PRELUDIUM BIS 1 jest adresowany do osób, które planują 
rozpocząć kształcenie w szkole doktorskiej w roku 2020/2021.  

 

https://www.dsw.edu.pl/studia-i-szkolenia/szkola-doktorska


 

Obowiązki doktoranta-stypendysty: 

 

• prowadzenie badań naukowych, zgodnie z założeniami projektu 

• współpraca z badaczami z uczelni zagranicznych w obszarze projektu 

• odbycie stażu zagraniczny 

• opracowanie wyników badań, zgodnie z harmonogramem projektu 

• udział w wydarzeniach naukowych powiązanych z problematyką projektu 

• upowszechnianie wyników badań przeprowadzonych w ramach projektu 
 

Podstawy prawne rekrutacji: 

Rekrutacja prowadzona jest zgodnie z: 

• ustawą z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce; 

• ogólnymi zasadami i trybem rekrutacji do Szkoły Doktorskiej DSW na rok akademicki 
2020/2021 

Kryteria oraz sposób oceny Kandydatów: 

Szczegółowe kryteria oraz sposób oceny Kandydatów opisuje obowiązujący Regulamin przyznawania 
środków na realizację zadań finansowanych przez Narodowe Centrum Nauki w zakresie projektów 
badawczych, przyjęty uchwałą Rady Narodowego Centrum Nauki nr 49/2020 z dnia 29 kwietnia 2020 r. 

 

Złożenie dokumentów konkursowych: 
 

Szczegółowe informacje znajdują się na stronie internetowej: https://www.dsw.edu.pl/studia-i-
szkolenia/szkola-doktorska/rekrutacja-i-oplaty  

 

 
Kontakt: 

 
Biuro ds. kształcenia doktorantów 

Strzegomska 55 - pok. nr 405  

Tel.: 539 670 454, 71 356 15 57  
E-mail: maria.sikorska@dsw.edu.pl 
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