
 

 

Praca dla Asystentki lub Asystenta Badawczego 

 

Institut Socjologii Słowackiej Akademii Nauk poszukuje osoby do wykonania zadań 

asystenckich w międzynarodowym projekcie naukowym REDACT: Researching Europe, 

Digitalisation and Conspiracy Theories, który jest finansowany w ramach programu 

CHANSE.  

Twoje zadania 

1. Pomoc w mapowaniu środowisk rozprzestrzeniających teorie spiskowe w Polsce. 

2. Pomoc w identyfikacji głównych wątków spiskowych w polskojęzycznej przestrzeni 

online i off-line ze szczególnym uwzględnieniem teorii dotyczących Unii 

Europejskiej, Rosji i ‘ideologii gender’ i środowisk LGBTQ.    

3. Pomoc w monitorowaniu wybranych mediów społecznościowych i mediów 

tradycyjnych i dokumentowanie najpopularniejszych wątków konspiracyjnych.  

4. Pomoc w mapowaniu środowisk zwalczających teorie spiskowe i misinformację w 

polskiej przestrzeni publicznej. 

5. Przegląd literatury przedmiotu i danych zastanych dotyczących roli mediów i kanałów 

społecznościowych (facebook, twitter, telgram etc,) w rozprzestrzenianiu teorii 

spiskowych Polsce. 

Nasze wymagania 

1. Wykształcenie wyższe, preferowane specjalizacje: antropologia/etnologia, sociologia, 

dziennikarstwo, kulturoznawstwo, gender studies, politologia i wszelkie nauki 

pokrewne. 

2. Bardzo dobra znajomość mediów społecznościowych w Polsce. 

3. Dobra znajomość tematyki związanej z przedmiotem badań (teorie spiskowe). 

4. Bardzo dobra znajomość języka polskiego i angielskiego, znajomość rosyjskiego będzie 

dodatkowym atutem.  

5. Bardzo dobra organizacja pracy własnej, rzetelność i dokładność, samodzielność w 

działaniu, komunikatywność i umiejętność pracy w zespole. 

Co oferujemy 

Praca na umowę zlecenie. Przwidywany okres realizacji zlecenia kwiecień – czerwiec 2023. 

Nie jest wymagana relokacja do Słowacji.  

Wynagrodzenie (zależne od kwalifikacji kandydatki/kandydata oraz szczegółowego opisu 

zadań): 2,000 – 2500 euro. 

Praca w międzynarodowym zespole badawczym składającym się z zespołów ulokowanych w 

Kings Collage London, University of Zagreb, Tübingen University, University of Tartu, 



Manchester University. Praca będzie wykonywana pod kierownictwem Dr. Elżbiety 

Drążkiewicz (Slovak Academy of Sciences).  

Możliwość doskonalenia swoich umiejętności i zdobywanie wartościowego doświadczenia 

badawczego i analitycznego. 

Przyjazną atmosferę i wsparcie zespołu. 

 

Więcej informacji o projekcie jest dostępnych pod tym linkiem: 

https://www.kcl.ac.uk/research/redact-researching-europe-digitalisation-and-conspiracy-

theories  

 

Osoby zainteresowane pracą prosimy o przesłanie CV i krótkiego listu motywacyjnego  

(1 strona) mailem na adres ela.drazkiewicz@savba.sk. W temacie maila proszę wpisać ‘praca 

w projekcie REDACT’.  

Zgłoszenia będą przyjmowane do 24 Marca 2023 roku, do godziny 17:00. Wybrani kandydaci 

zostaną zaproszeni na rozmowę kalifikacyjną, która zostanie przeprowadzona online w 

ostatnim tygodniu Marca. 
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