Nazwa stanowiska: Stypendysta / doktorant
Liczba stanowisk: 2
Nazwa jednostki: Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, Instytut Psychologii

Wymagania:
•
•

•
•
•
•

Ukończone studia magisterskie na kierunku psychologia i status uczestnika Szkoły Doktorskiej (I lub II rok),
planowana rozprawa doktorska w dziedzinie nauk społecznych.
Udokumentowane zainteresowanie tematyką realizowanego projektu, w ramach którego prowadzona jest
rekrutacja (https://psychologia.wfch.uksw.edu.pl/grant_2018/30/E/HS/400449; więcej informacji w
Informacjach dodatkowych).
Wysoka motywacja do pracy naukowej oraz samodzielność badawcza, udokumentowane dotychczasową
aktywnością (udział w konferencjach, kursach, uzyskane stypendia, współpraca naukowa, itp.).
Dobra znajomość tematyki pomiaru w psychologii i tematyki motywacji / decyzji prokreacyjnych.
Dobra znajomość języka angielskiego (B2 lub wyższy).
Dodatkowym atutem będzie spójność tematyki projektu z tematyką planowanej rozprawy doktorskiej.

Opis zadań:
•
•

Aktywny udział w pracach badawczych projektu „Niepewność, obojętność i ambiwalencja w decyzjach
prokreacyjnych” (https://psychologia.wfch.uksw.edu.pl/grant_2018/30/E/HS/400449).
Pod opieką kierownika projektu przygotowanie publikacji z zakresu tematyki projektu.

Typ konkursu: Sonata – BIS, HS
Termin składania ofert: 10 stycznia 2021 (24:00)
Forma składania ofert: e-mail

Warunki zatrudnienia:
•
•
•
•

Forma zatrudnienia: Stypendium.
Zatrudnienie na podstawie umowy stypendialnej, na okres 6 miesięcy z możliwością przedłużenia
(po pozytywnej ocenie) na kolejne 15 miesięcy.
Wysokość stypendium ze środków NCN: 1000-1500 PLN (w zależności od ustalonego zakresu pracy).
Planowane rozpoczęcie: luty 2021.

Dodatkowe informacje:
Pytania dotyczące ogłoszenia oraz zgłoszenia należy przesyłać pocztą elektroniczną do kierownika projektu,
dr hab. Moniki Mynarskiej: m.mynarska@uksw.edu.pl
Zgłoszenie powinno obejmować:
•

Życiorys naukowy z wykazem publikacji, raportów oraz/lub innych osiągnięć.

•
•

•

•
•

Kopię dyplomu mgr psychologii oraz potwierdzenie statusu uczestnika szkoły doktorskiej.
List motywacyjny, w którym należy udokumentować zainteresowanie i znajomość tematyki projektu albo
odwołując się do dotychczasowej aktywności, takiej jak udział w projektach, zajęciach, konferencjach,
publikacje itp., albo poprzez opis wstępnej koncepcji badań w ramach projektu (maksymalnie trzy strony
standardowego maszynopisu).
List motywacyjny powinien zawierać oświadczenie o treści: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych
osobowych zawartych w mojej ofercie pracy na potrzeby niezbędne do przeprowadzenia procesu
rekrutacji prowadzonego przez Instytut Psychologii, Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w
Warszawie, zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia (UE) 2016/679 Parlamentu i Rady z dnia 27 kwietnia
2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w zakresie przetwarzania danych osobowych i swobodnego
przepływu tych danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).”
Kandydaci mogą zostać poproszeni o dodatkowe materiały (np. prace dyplomowe, przygotowane lub
opublikowane artykuły, kopię prezentacji konferencyjnych itp.).
Kandydaci mogą zostać zaproszeni na rozmowę kwalifikacyjną z Komisją rekrutacyjną.

