DANE OSOBOWE I WYKSZTAŁCENIE
1. Imię i nazwisko
2. Obywatelstwo
3. Data i miejsce urodzenia
4. Adres zamieszkania

5. Nr telefonu
6. Adres e-mail
7. Dziedzina nauki
8. Afiliacja/e
(proszę wymienić wszystkie)

9. Rok i miejsce uzyskania tytułu
doktora habilitowanego oraz
tytuł rozprawy habilitacyjnej
(jeśli dotyczy)

10. Rok i miejsce uzyskania
stopnia doktora oraz tytuł
rozprawy doktorskiej
(jeśli dotyczy)

11. Rok i miejsce rozpoczęcia
studiów doktoranckich oraz tytuł
planowanej rozprawy doktorskiej
(dotyczy tylko doktorantów)

DANE OSOBOWE I WYKSZTAŁCENIE
12. Pełna lista publikacji naukowych
(proszę wymienić jedynie książki,
artykuły naukowe opublikowane
w czasopismach, rozdziały prac
zbiorowych – bez recenzji,
sprawozdań z konferencji, zapisów
dyskusji, wywiadów etc.)

DANE OSOBOWE I WYKSZTAŁCENIE
13. Zrealizowane projekty badawcze
(proszę podać tytuł oraz imię
i nazwisko kierownika projektu,
miejsce i okres jego realizacji, nazwę
programu w ramach którego był
realizowany lub źródło finansowania)

14. Udział w konferencjach naukowych
(proszę podać tylko 5 najważniejszych
wystąpień)

DANE OSOBOWE I WYKSZTAŁCENIE
15. Inne osiągnięcia naukowe
(otrzymane nagrody, stypendia,
zagraniczne staże naukowe, proszę
podać maksymalnie 5 najważniejszych)

16. Znajomość języków obcych
(w nawiasie proszę podać poziom
wg Europejskiego Systemu Opisu
Kształcenia Językowego)

PROJEKT BADAWCZY
1. Obszar/obszary badawcze
wymienione w ogłoszeniu
rekrutacyjnym, w ramach którego/
których zgłaszany jest projekt
2. Opis projektu, zawierający
główne pytania i hipotezy
badawcze, podstawowe założenia
metodologiczne oraz wskazanie
materiału badawczego
(maks. 5000 znaków ze spacjami)

PROJEKT BADAWCZY
3. Uzasadnienie wyboru tematu
badawczego oraz jego
proponowanego ujęcia
(maks. 2000 znaków ze spacjami)

4. Planowana struktura książki,
zawierająca robocze tytuły
wszystkich rozdziałów
(maks. 2000 znaków ze spacjami)

PROJEKT BADAWCZY
5. Harmonogram prac, zawierający
proponowane daty dostarczenia
poszczególnych rozdziałów oraz
wyszczególnienie prowadzonych
w związku z pisaniem danego
rozdziału prac badawczych,
przy założeniu, że projekt
rozpocznie się 1 marca 2018 r.,
a jego trwanie musi zawierać się
w przedziale od 12 do 18 miesięcy
(maks. 2500 znaków ze spacjami)

Wyrażam zgodę na przetworzenie moich danych osobowych dla potrzeb procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997
r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz. U. z 2002 r. nr 101, poz. 926 ze zmianami)
Data i podpis

Wypełniony elektronicznie formularz należy przesłać na adres noweperspektywy@obnt.pl
W tej samej wiadomości proszę przesłać zeskanowany wydruk podpisanego formularza oraz wszelkie załączniki (najlepszą publikację
w formacie pdf oraz ewentualne rekomendacje).

