Nazwa jednostki: Uniwersytet Warszawski, Wydział Polonistyki – Warszawa
Status: doktorant - stypendysta
Typ konkursu NCN: Beethoven – HS
Doktorant/doktorantka wejdzie w skład zespołu badawczego realizującego projekt w ramach
programu Beethoven 2 nr 2016/23/G/HS2/00922 „Rozwój polskiego systemu aspektowego w
ostatnich 250 latach na tle języków sąsiednich”, kierowanego przez dr. hab. Marka
Łazińskiego (streszczenie projektu: poniżej).
Zadania doktoranta w projekcie:
 wypełnianie tabeli własności aspektowych czasowników w polszczyźnie w porównaniu
z czasownikami czeskimi;
 pomoc w tworzeniu równoległego korpusu polsko-niemieckiego;
 anotacja wartości i funkcji aspektowych w korpusie;
 badania ankietowe interpretacji aspektu w tekstach prawnych;
 współpraca z niemieckim, czeskim i rosyjskim zespołem projektu, aktywny udział we
wspólnych sympozjach i warsztatach.
Wymagania:
 stopień magistra i status doktoranta;
 znajomość języka angielskiego i czeskiego;
 znajomość polskich i slawistycznych korpusów językowych;
 zainteresowanie tematyką projektu: aspektem czasownika.
Warunki pracy:
Stypendium naukowe w wysokości: 1500 (tysiąc pięćset) PLN miesięcznie przez 18 miesięcy.
Przewidywane rozpoczęcie pracy w projekcie 1.7.2019 zakończenie 31.12.2020.
Wymagane dokumenty:
 życiorys i list motywacyjny;
 dyplom ukończenia studiów;
 wykaz publikacji;
 potwierdzenie innych kwalifikacji lub staży naukowych.
 podpisana zgoda na przetwarzanie danych osobowych (klauzula na ostatniej stronie
załącznika pdf)
Termin składania ofert: 25 maja 2019.
Forma składania ofert: mail, dokumenty w załącznikach pdf.
Zasady klasyfikacji:
Ocena zgłoszeń kandydatów zostanie przeprowadzona przez komisję konkursową z udziałem
kierownika projektu zgodnie z regulaminem przyznawania stypendiów naukowych
finansowanych ze środków NCN obejmującym m.in. osiągnięcia naukowe, publikacje,
wyróżnienia, doświadczenia w projektach i zespołach badawczych. Po ocenie przysłanych
dokumentów komisja może zaprosić wybranych kandydatów na rozmowę kwalifikacyjną.
Komisja przyznaje stypendium naukowe kandydatowi, który otrzymał najwyższą liczbę
punktów na liście rankingowej. Stypendium może zostać przyznane kolejnej osobie na liście,
w sytuacji gdy laureat konkursu zrezygnuje z podpisania umowy stypendialnej. lub podjąć
decyzję bez rozmowy. Od decyzji komisji nie przysługuje odwołanie.
Zgłoszenia należy nadsyłać pod adresem M.Lazinski@uw.edu.pl
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Streszczenie projektu (fragmenty z wniosku do NCN)
Projekt ma na celu opisanie aktualnego systemu aspektowego polszczyzny i jego rozwoju
w ciągu ostatnich 250 lat na tle dwóch języków słowiańskich: rosyjskiego i czeskiego. Ze
wszystkich kategorii gramatycznych czasownika aspekt jest najważniejszy i najbardziej
charakterystyczny w każdym języku słowiańskim. O ile aspekt rosyjski jest opisany dość
dobrze, o tyle wyraźnie na tym tle odczuwalny jest brak wyczerpującego opisu aspektu
polskiego, który uwzględniałby odkrycia i tezy współczesnej światowej aspektologii. Aspekt
w językach słowiańskich, traktowany dotąd jako kategoria homogeniczna, wykazuje istotne
zróżnicowanie wewnątrz tej grupy językowej. Pod wieloma względami polszczyzna może być
traktowana jako strefa przejściowa użycia aspektu między typem wschodnim a zachodnim,
dlatego stanowi dobry punkt wyjścia do porównań wewnątrzsłowiańskich.
W projekcie zanalizujemy przejściowy charakter polskiego aspektu, poszerzając jego
domeny funkcjonalne poza te badane dotychczas z punktu widzenia zmian dynamicznych
w czasie w ostatnich 250 latach. Wychodzimy poza zakres dotychczasowych analiz także
w tym, że międzysłowiańskie podobieństwa i różnice w użyciu aspektu będą badane w formie
zhierarchizowanej sieci.
Planujemy także zbadać użycie czasu teraźniejszego czasowników niedokonanych
w tekstach prawnych i kodeksach oraz ich interpretację przez prawników i przeciętnych
użytkowników polszczyzny. Polszczyzna jest jedynym językiem słowiańskim, który
dopuszcza aspekt niedokonany w sankcjonowaniu normy prawnej.
Wychodzimy założenia, że wewnątrzsłowiańskie różnice synchroniczne w wyborze
wartości aspektu w różnych kontekstach w dużym stopniu odzwierciedlają różny rozwój
historyczny aspektu w poszczególnych językach (model chronotopiczny). Zamierzamy
zbadać liczbę trójek i par aspektowych w różnych językach. Miernikiem historycznego
rozwoju aspektu jest zachowanie najnowszych zapożyczeń werbalnych oraz sposób ich
integracji do opozycji aspektowych za pomocą prefiksów.
Podstawowe badania zostaną przeprowadzone w korpusach. Korpusy równoległe
zostaną specjalnie dostosowane i otagowane według cech aspektowych. Rozwój historyczny
aspektu zostanie zbadany w tekstach w kwerendzie bibliotecznej. Do badania par i trójek
aspektowych oraz czasowników dwuaspektowych w języku polskim, czeskim i rosyjskim
stworzymy specjalna bazę danych. Interpretacja aspektu w tekstach prawnych zostanie
zbadana ankietowo.
Projekt przyczyni się do lepszego opisu kategorii aspektu w słownikach
jednojęzycznych i dwujęzycznych oraz w podręcznikach gramatyki. Planujemy przygotować
własny podręcznik aspektologii dla studentów w Polsce i za granicą. Poza tym projekt daje
szanse zrozumienia dwuznaczności tekstów prawnych spowodowanych swoistym użyciem
odpowiedniej wartości aspektu. Ta dziedzina użyć aspektu nie była dotąd badana przez
aspektologów. Wyniki naszych badań mogą przynieść korzyści juryslingwistyce.
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INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH
KLAUZULA INFORMACYJNA
Zgodnie z Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016
r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie
swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o
ochronie danych), Uniwersytet Warszawski informuje:
1. Administratorem
Pani/Pana
danych
osobowych
jest
Uniwersytet
Warszawski
z siedzibą przy ul. Krakowskie Przedmieście 26/28, 00-927 Warszawa;
2. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych nadzorującego prawidłowość
przetwarzania danych osobowych, z którym można skontaktować się za pośrednictwem
adresu e-mail: iod@adm.uw.edu.pl;
3. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu: przeprowadzenia procesu rekrutacji oraz
wybrania pracownika i zawarcia umowy o pracę na Uniwersytecie Warszawskim;
4. Podane dane będą przetwarzane na podstawie art. 221 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r.
Kodeks pracy (tekst jednolity: Dz.U. z 2018 r., poz. 917) oraz Pani/Pana zgody na
przetwarzanie danych osobowych;
5. Podanie danych w zakresie wynikającym z Kodeksu pracy jest obowiązkowe, pozostałe dane
przetwarzamy za Pani/Pana zgodą na przetwarzanie;
6. Dane nie będą udostępniane podmiotom zewnętrznym;
7. Dane przechowywane będą przez okres: do odwołania przez Panią/Pana zgody na przetwarzanie
danych osobowych;
8. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania,
usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia
zgody w dowolnym momencie;
9. Ma Pani/Pan prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

KLAUZULA ZGODY
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Uniwersytet Warszawski, z
siedzibą przy ul. Krakowskie Przedmieście 26/28, 00-927 Warszawa w celu przeprowadzenia procesu
rekrutacji oraz wybrania pracownika i zawarcia umowy o pracę na Uniwersytecie Warszawskim.
Zostałem poinformowany o moich prawach i obowiązkach. Przyjmuję do wiadomości, iż podanie
przeze mnie danych osobowych jest dobrowolne.

.....................................

..............................................................................................

(miejscowość i data)

(podpis osoby ubiegającej się o zatrudnienie)
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