Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
Wydział Filozofii Chrześcijańskiej - Instytut Psychologii
ogłasza konkurs na stypendium naukowe w związku z realizacją projektu "OPUS"
finansowanego ze środków Narodowego Centrum Nauki
Projekt nr 2018/31/B/HS6/00511, pt. Teoria podwójnego przypominania jako nowa perspektywa w
badaniach pamięci epizodycznej. Specyfika przetwarzania właściwości percepcyjnych i
semantycznych, kierownik projektu: prof. UKSW dr Hab. Marek Nieznański

Nazwa stanowiska: doktorant-stypendysta
Wymagania:
1. Tytuł magistra: psychologii, kognitywistyki, lub ekonomii/zarządzania;
2. Biegła znajomość języka angielskiego w mowie i piśmie;
3. Praca nad dysertacją w dziedzinie psychologii poznawczej;
4. Opublikowane co najmniej dwa artykuły w czasopismach z Impact Factor (tzw. lista A MNiSW)
dotyczące psychologii sądów i podejmowania decyzji, a w szczególności błędów/złudzeń w sądach
probabilistycznych (np. base-rate neglect, conjunction fallacy).
Opis zadań:
Systematyczny przegląd i analiza literatury przedmiotu z tematyki projektu badawczego, a zwłaszcza
na temat błędu zaniedbywania proporcji podstawowej (base-rate neglect). Udział w zebraniach
zespołu realizującego grant i przedstawianie rezultatów swoich prac. Istotny wkład w opracowanie
modelu i paradygmatu badań nad błędem zaniedbywania proporcji w pamięci epizodycznej oraz
analiza uzyskanych wyników badań. Udział w przygotowywaniu publikacji oraz prezentacja wyników
podczas konferencji międzynarodowych.
Streszczenie projektu można znaleźć na stronie https://www.ncn.gov.pl/sites/default/files/listyrankingowe/2018-09-14/streszczenia/426037-pl.pdf
Typ konkursu NCN: OPUS – HS
Termin składania ofert: 26 czerwca 2019, 15:00
Forma składania ofert: email
Warunki zatrudnienia:
Okres realizacji zadań: 18 miesięcy, od 1 lipca 2019 r.
Stypendium w wysokości 3 500 zł miesięcznie

Wymagane dokumenty:
1) życiorys (CV);

2) odpis dokumentu o nadaniu tytułu naukowego magistra;
3) wykaz dorobku naukowego;
4) reprinty publikacji w czasopismach z Impact Factor;
5) zgoda na przetwarzanie danych osobowych:
„Oświadczam, że wyrażam zgodę na przetwarzanie i wykorzystywanie moich danych osobowych
ujawnionych w dokumentach aplikacyjnych zgodnie z Rozporządzeniem 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 – RODO – 4.5.2016 PL Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej I. 119/1 przez
Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie w celu prowadzenia przez Uniwersytet
procesu rekrutacji”
Zgłoszenie należy przysłać drogą elektroniczną w formie PDF na adres kierownika projektu: prof.
UKSW dr hab. Marek Nieznański, m.nieznanski@uksw.edu.pl
Wybrani kandydaci (najlepiej spełniający wymagania) mogą zostać zaproszeni na rozmowę
kwalifikacyjną.

