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OFERTA WSPÓŁPRACY – PROJEKT BADAWCZY 

Studentka_nt kierunków społecznych / badanie sytuacji osób LGBTQ 

(wolontariat) 
 

Queer UW to najstarsza w Polsce i jedyna na Uniwersytecie Warszawskim uczelniana organizacja studencka, zajmująca 

się tematyką teorii queer i działaniami społecznymi związanymi z wykluczonymi mniejszościami. Od ponad 11 lat 

Queer UW odpowiada za dziesiątki konferencji, seminariów, spotkań i pokazów filmowych. Aktualnie organizacja 

realizuje swój flagowy projekt badania sytuacji osób LGBTQ na Uniwersytecie Warszawskim. 

 

KOGO SZUKAMY? 

W związku z realizacją projektu badawczego poszukujemy osób, które przeszkolimy i z którymi przeprowadzimy 

jakościową część badania „Sytuacja osób LGBTQ studiujących na UW” w okresie luty-kwiecień 2022.  

 

Jakich osób szukamy? 

• studentki_ci kierunków społecznych I i II stopnia, 

• osoby zainteresowane badaniami jakościowymi i chcące rozwijać swoje umiejętności w tym zakresie. 

 

Jakie zadania postawimy przed Tobą? 

• udział w spotkaniach szkoleniowych dot. metodologii badania (ok. 3-4 h), 

• skontaktowanie się z wybranymi dla Ciebie 2-3 osobami badanymi i umówienie się z nimi na konkretny termin, 

• przeprowadzenie wywiadu pogłębionego według ustalonej wcześniej metodologii i zasad, 

• transkrypcja wywiadów. 

 

CO OFERUJEMY? 

Osobom zaangażowanym w badanie oferujemy: 

• przeszkolenie w zakresie metodologii i zasad przeprowadzania badania, 

• wprowadzenie w zasady etyki badań społecznych, 

• dostarczenie kontaktów do osób badanych, 

• wsparcie w razie problemów z przeprowadzeniem badania, 

• możliwość zaliczenia obowiązkowych praktyk zawodowych, 

• umieszczenie informacji o Twoim uczestnictwie w raporcie badawczym. 
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JAK APLIKOWAĆ? 

Osoby zainteresowane prosimy o wysłanie zgłoszenia drogą mailową na adres kontakt@queer.uw.edu.pl w terminie do 

20 lutego 2022. Zgłoszenie powinno zawierać: 

• CV osoby zgłaszającej się (pamiętaj o klauzuli zgody na przetwarzanie danych osobowych), 

• Maksymalnie czterozdaniową odpowiedź na pytanie: czemu chcesz wziąć udział w tym badaniu? 

 

Informujemy, że skontaktujemy się z wybranymi osobami.  

W sposób szczególny zachęcamy do aplikowania osoby nieheteronormatywne oraz kobiety. 

 


