Wydział Geografii i Studiów Regionalnych Uniwersytetu Warszawskiego
poszukuje kandydata na stanowisko doktorant(ka)-stypendyst(k)a
w ramach projektu OPUS finansowanego przez Narodowe Centrum Nauki
pt. „Ewaluacja metod prezentacji kartograficznej w kontekście percepcji mapy
i efektywności przekazu informacji”

Wymagania:
Kandydat powinien:
• posiadać dyplom magistra geografii w zakresie kartografii, geoinformatyki lub nauk pokrewnych,
• być uczestnikiem studiów doktoranckich w dziedzinie nauk o Ziemi,
• przygotowywać pracę doktorską w tematyce blisko związanej z zagadnieniami realizowanymi w
projekcie,
• posiadać wiedzę w zakresu metodyki kartograficznej oraz kartograficznych metod prezentacji
ilościowych danych przestrzennych,
• posiadać podstawową wiedzę z zakresu przygotowania empirycznych badań z zakresu kartografii
poznawczej,
• wykazywać się biegłymi umiejętnościami obsługi programów GIS i programu graficznego,
• być autorem lub współautorem co najmniej dwóch artykułów opublikowanych lub
zaakceptowanych do publikacji w czasopiśmie naukowym,
• posiadać doświadczenie z zakresu redakcji kartograficznej potwierdzone autorstwem lub
współautorstwem opublikowanych map i innych opracowań kartograficznych,
• wykazywać się bardzo dobrą znajomością języka angielskiego (w mowie i piśmie) potwierdzony
odpowiednim certyfikatem.
Opis zadań:
W ramach realizacji zadań badawczych w projekcie NCN pt. „Ewaluacja metod prezentacji
kartograficznej w kontekście percepcji mapy i efektywności przekazu informacji” doktorant
stypendysta będzie zobowiązany do:
• rozwijania nowej metodologii ewaluacji metod prezentacji kartograficznej,
• przygotowywania i prowadzenia eksperymentów polegających na analizie treści map
opracowanych różnymi metodami kartograficznej prezentacji ilościowych danych przestrzennych,
• rozwijania „bazy dobrych praktyk” w postaci rekomendacji dla osób opracowujących małoskalowe
mapy statystyczne.
• opracowywania wyników badań na potrzeby publikacji w czasopismach naukowych, prezentacji
konferencyjnych oraz raportów.
Typ konkursu NCN: OPUS – HS
Termin składania ofert: 18 września 2017, 23:59
Forma składania ofert: email
Warunki zatrudnienia: Stypendium w wysokości 1 500 PLN miesięcznie na okres 33 miesięcy.
Dodatkowe informacje:
Planowane rozpoczęcie: 1 października 2017
Kierownik projektu: dr Izabela Gołębiowska, Wydział Geografii i Studiów Regionalnych Uniwersytetu
Warszawskiego.

Zainteresowane osoby proszone są o przesyłanie aplikacji na adres kierownika projektu:
i.golebiowska@uw.edu.pl
Wymagane dokumenty:
• CV z klauzulą ,,Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb
niezbędnych dla realizacji procesu rekrutacji (zgodnie z ustawą z dn. 29.08.97 roku o ochronie danych
osobowych (Dz.U. z 202, nr 101, poz.926)”,
• wykaz osiągnięć naukowych, w tym publikacje w renomowanych wydawnictwach/czasopismach
naukowych,
• dane kontaktowe dwóch osób mogących udzielić rekomendacji kandydatowi (w tym co najmniej
jednej osoby z tytułem doktora habilitowanego lub profesora),
• list motywacyjny wraz z opisem zainteresowań naukowych,
• kopia dyplomu ukończenia studiów II stopnia lub jednolitych studiów magisterskich;
Lista rankingowa utworzona na podstawie ocen komisji zostanie przesłana kandydatom drogą
elektroniczną do 25 września b.r., a stypendium zostanie przyznane osobie, która uzyska największą
liczbę punktów.

