Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
Wydział Filozofii Chrześcijańskiej - Instytut Psychologii
ogłasza konkurs na stypendium naukowe w związku z realizacją projektu "SONATA BIS"
finansowanego ze środków Narodowego Centrum Nauki
Instytucja: Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego
Miasto: Warszawa
Nazwa stanowiska: doktorant-stypendysta w projekcie grantowym kierowanym przez prof.
UKSW dr hab. Magdalenę Żemojtel-Piotrowską
Dyscyplina naukowa: Psychologia
Data ogłoszenia: 4 czerwca 2018
Termin składania ofert: 30 czerwca 2018
Miejsce publikacji ogłoszenia: http://www.wfch.uksw.edu.pl/konkursy
Proponowany okres stypendialny: 2,5 lat (30 miesięcy), po pozytywnej ocenie po trzech
miesiącach. Możliwość przedłużenia stypendium maksymalnie do 5 lat (60 miesięcy).
Stypendium w wysokości 2,500 zł miesięcznie będzie wypłacane na podstawie umowy
zawartej pomiędzy stypendystą a przedstawicielem jednostki.
1. Opis projektu:
Projekt zatytułowany „W stronę kołowego modelu narcyzmu” dotyczy zjawiska narcyzmu bardzo rozpowszechnionego we współczesnej kulturze, a ciągle niezbadanego i skrywającego
tajemnice. Nasz projekt badawczy opiera się na autorskim modelu teoretycznym,
uwzględniającym narcyzm nadwrażliwy oraz wielkościowy w sferze sprawczej i wspólnotowej.
Zaplanowane w projekcie badania opierają się m.in. na analizie rzeczywistego funkcjonowania
osób narcystycznych w codziennym życiu, w sieciach społecznych czy w związkach
romantycznych. Całość uzupełnią badania międzykulturowe, poświęcone poszukiwaniu
uwarunkowań kulturowych narcyzmu. Projekt będzie realizowany we współpracy z wiodącymi
badaczami w dziedzinie narcyzmu z USA, Wielkiej Brytanii i Niemiec.
Integralną częścią udziału w projekcie jest możliwość odbycia wizyty studyjnej finansowanej
ze środków grantowych u jednego ze współpracujących z naszym zespołem ekspertów
międzynarodowych (na University of Mannheim, Southampton lub Georgia) oraz udział w
konferencjach międzynarodowych wraz z pozostałymi członkami zespołu. Uzyskanie
stypendium wiąże się również z przyjęciem na studia doktoranckie UKSW. Badania
realizowane w ramach projektu mogą stać się podstawą pracy doktorskiej.
2. Do konkursu mogą przystąpić osoby, które spełniają następujące warunki:
- są studentami minimum IV roku studiów magisterskich na kierunku psychologia, magistrami
psychologii lub doktorantami psychologii;
- ich zainteresowania badawcze, najlepiej udokumentowane dotychczasowymi publikacjami
i/lub wystąpieniami konferencyjnymi, dotyczą psychologii społecznej, międzykulturowej i
osobowości,
- bardzo dobrze znają język angielski (praca w międzynarodowym zespole badawczym).
Dodatkowym atutem będzie:
- udokumentowane doświadczenie w prowadzeniu badań naukowych (np. jako asystent
badawczy), w szczególności bycie wykonawcą lub kierownikiem grantu badawczego

uzyskanego ze środków NCN lub MNiSW oraz udokumentowane
zainteresowania narcyzmem i/lub zagadnieniami metodologicznymi

publikacjami

3. Do obowiązków doktoranta-stypendysty będzie należała realizacja zadań projektowych
zgodnie z wnioskiem grantowym, a w szczególności:
- badania prowadzone przy użyciu Experience Sampling Methods i analiza sieci społecznych
(po uprzednim treningu);
- organizacja, prowadzenie i koordynacja badań eksperymentalnych i korelacyjnych (m.in.
udział w tworzeniu nowych narzędzi badawczych);
- analiza i interpretacja zebranego materiału badawczego.
4. Zgłoszenie do konkursu powinno zawierać:
- podanie (na podaniu należy dopisać: Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych
osobowych zawartych w ofercie dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji,
zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych – Dz.U. Nr 133, poz.
883, z późn. zm.);
- list motywacyjny;
- życiorys uwzględniający informacje o przebiegu dotychczasowej pracy naukowej,
zainteresowaniach naukowych oraz udziale w projektach badawczych;
- odpis dyplomu ukończenia studiów wyższych lub opinia promotora na temat stopnia
zaawansowania pracy magisterskiej z podaniem tematu pracy magisterskiej;
- wykaz publikacji i prezentacji konferencyjnych (w standardzie APA). W przypadku publikacji
przyjętych do druku/w recenzji należy załączyć pdf publikacji.
Oferty proszę składać na adres mailowy kierownika projektu, prof. UKSW dr hab.
Magdaleny Żemojtel-Piotrowskiej: m.zemojtel-piotrowska@uksw.edu.pl oraz do Dziekanatu
Wydziału Filozofii Chrześcijańskiej, 01-938 Warszawa, ul. Wóycickiego 1/3 bl. 23 (pokój 211),
do dnia 30 czerwca 2018.
Możliwa jest rozmowa z wybranymi kandydatami. Termin ewentualnej rozmowy
zostanie przekazany kandydatom drogą mailową.
Rekrutacja prowadzona będzie zgodnie z regulacjami programu NCN ze szczególnym
uwzględnieniem Regulaminu przyznawania stypendiów naukowych dla młodych naukowców
w projektach badawczych.
Zastrzega się prawo zamknięcia konkursu bez wyłonienia stypendysty.
W wypadku pytań dotyczących warunków oraz wymagań, proszę o kontakt mailowy
z Kierownikiem projektu prof. UKSW dr hab. Magdaleny Żemojtel-Piotrowskiej m.zemojtelpiotrowska@uksw.edu.pl
Rozstrzygnięcie konkursu: 5 lipca 2018.

