Warszawa, 26. lipca 2017
Konkurs na stypendium doktoranckie ze środków projektu badawczego NCN:
„Żydzi Drugiej Świątyni - między tradycją a światem greckim. Wpływ kultury greckiej na
Żydów epoki Drugiej Świątyni oraz jego dynamika”, (UMO-2016/23/B/HS3/01880),
kierowanego przez dr. hab. Łukasza Niesiołowskiego-Spanò (Instytut Historyczny UW)
Kandydat/kandydatka musi wykazać się posiadaniem magisterium w dziedzinie związanej z
tematyką projektu oraz z zadaniami wykonawcy w projekcie (np. historia, filologia klasyczna,
archeologia, biblistyka).
KOMPETENCJE KANDYDATA/KANDYDATKI:
Wykształcenie i/lub dorobek w zakresie historii lub religii starożytnej Palestyny (tzw. epoki
biblijnej);
Przynajmniej podstawowa znajomość biblijnego hebrajskiego oraz greki.
Bardzo dobra znajomość języka angielskiego, umożliwiająca prezentowanie wyników badań i
pisanie tekstów naukowych, a także znajomość innego języka „kongresowego” w stopniu
umożliwiającym swobodne korzystanie z literatury naukowej.
ZADANIA STYPENDYSTY/STYPENDYSTKI:
Badania nad definicją i kryteriami identyfikacji członków elity żydowskiej epoki Drugiej Świątyni.
Badanie przemian zachodzących w obrębie elit żydowskich epoki Drugiej Świątyni.
Badanie nad tekstami biblijnymi, pod kątem ich możliwych zależności od wzorców greckich oraz
recepcji wątków literackich, a także ich kreatywną adaptację na potrzeby odbiorców Biblii.
Badanie nad diachroniczną zmiennością, z jaką wzorce greckie pojawiały się w literaturze biblijnej.
Badanie nad zależnością pomiędzy historią polityczną i społeczną a sięganiem przez autorów
biblijnych po wzorce greckie.
Badania nad zjawiskiem dwujęzyczności autorów teksów biblijnych.
Prezentowanie wyników badań na krajowych i międzynarodowych spotkaniach naukowych.
Publikowanie tekstów naukowych prezentujących wyniki badań w ramach projektu.
Udział w organizacji spotkań naukowych związanych z realizacją projektu.
Udział w przygotowaniu publikacji będących rezultatem prac zespołu projektowego.
ZWYCIĘSKI(A) KANDYDAT/KANDYDATKA otrzymywać będzie stypendium w wysokości
2500 (dwa tysiące pięćset złotych) brutto miesięcznie przez 36 miesięcy trwania projektu.
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Zwycięski(a) kandydat/kandydatka podlegać będzie corocznej ocenie wykonywania swoich
obowiązków oraz osiągnięć w realizacji projektu. Formę corocznej oceny określi kierownik
projektu.
WYMAGANE DOKUMENTY:
- wniosek o przyznanie stypendium uwzględniający informacje o dotychczasowych osiągnięciach
naukowych i wyróżnieniach wynikających z prowadzonych badań (zgodnie z pkt. I.10 Regulaminu
przyznawania stypendiów naukowych dla młodych naukowców w projektach badawczych…,
dostępnego pod adresem https://ncn.gov.pl/sites/default/files/pliki/regulamin-przyznawaniastypendiow.pdf)
- naukowe CV kandydata/kandydatki
- kopia dyplomu studiów magisterskich
- egzemplarz pracy magisterskiej
- dane kontaktowe wraz z adresem poczty elektronicznej.
WNIOSKI ORAZ WYMAGANE DOKUMENTY NALEŻY SKŁADAĆ (koniecznie z dopiskiem
„Konkurs na stypendium”) w formie drukowanej w Sekretariacie Instytutu Historycznego
Uniwersytetu Warszawskiego, Krakowskie Przedmieście 26/28 (tzw. „Gmach Pomuzealny”) oraz
w formie elektronicznej (pliki PDF) na adres kierownika projektu: l.niesiolowski@uw.edu.pl
TERMIN SKŁADANIA WNIOSKÓW UPŁYWA 31. sierpnia 2017.
POSTĘPOWANIE KWALIFIKACYJNE OBEJMUJE wstępną ocenę wniosków kandydatów przez
komisję (zgodnie z pkt. I.9–12 Regulaminu przyznawania stypendiów naukowych dla młodych
naukowców w projektach badawczych…, dostępnego pod adresem
https://ncn.gov.pl/sites/default/files/pliki/regulamin-przyznawania-stypendiow.pdf) oraz, jeżeli
komisja uzna konieczność jej przeprowadzenia, rozmowę kwalifikacyjną w razie pozytywnej
wstępnej oceny wniosku.
ROZMOWY KWALIFIKACYJNE odbędą się nie później niż do dnia 15. września 2017, a
ogłoszenie wyników kwalifikacji nastąpi jak najszybciej, ale nie później niż sześć dni po tym
terminie. Informacja o terminie rozmowy kwalifikacyjnej zostanie wysłana na adres e-mail
wskazany przez kandydata.
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