
 
 

Ogłoszenie konkursu na stanowisko Post-Doc w związku z realizacją projektu Beethoven "Struktura 
reprezentacji poznawczej podstawowych wymiarów spostrzegania społecznego" finansowanego ze 

środków Narodowego Centrum Nauki  
 

Typ konkursu NCN: BEETHOVEN (nauki humanistycznospołeczne)  
Termin składania ofert: 13 kwietnia 2018 
Forma składania ofert: mparzuchowski@swps.edu.pl 
 
Warunki zatrudnienia 

Instytucja: SWPS Uniwersytet Humanistycznospołeczny, Wydział Zamiejscowy w Sopocie 
Miasto: Sopot 
Nazwa stanowiska: Post Doc w projekcie grantowym kierowanym przez prof. Bogdana Wojciszke  
Forma zatrudnienia: umowa o pracę 
Wymiar zatrudnienia: pełny etat (40 godzin pracy w tygodniu) przez 24 miesiące 
Stypendium naukowe NCN w wysokości 1550 euro miesięcznie (brutto) przez 24 miesięce 
Data rozpoczęcia prac w projekcie: 22 kwietnia 2018 (dokładny termin do ustalenia z wybranym 
stypendystą/stypendystką). 
Dyscyplina naukowa: psychologia 
Data ogłoszenia: 20 marca 2018 
Termin składania ofert: 13 kwietnia 2018  

1. Do konkursu mogą przystąpić osoby, które spełniają wymogi określone w regulaminie przyznawania 
stypendiów naukowych: 

https://www.ncn.gov.pl/sites/default/files/pliki/uchwaly-rady/2016/uchwala96_2016-zal1.pdf 

oraz odpowiadają następującym kryteriom kwalifikacyjnym: 

- posiada stopień doktora lub w roku 2018 zaplanowano obronę pracy doktorskiej (kandydaci, 
którzy nie mają tytułu dr powinni przedłożyć zaświadczenie od promotora, potwierdzające 
stopień zaawansowania pracy) w zakresie psychologii (absolwenci innych kierunków mogą 
zostać dopuszczeniu do konkursu w przypadku przedłożenia do oceny dorobku ściśle 
powiązanego z problematyką projektu), 

- posiada znajomość języka angielskiego w mowie i w piśmie w stopniu zaawansowanym (co 
najmniej poziom C1). 

W ocenie kandydatów pod uwagę wzięte zostaną w szczególności: 

- udokumentowane doświadczenie w zakresie prowadzenia badań z wykorzystaniem technik 
eksperymentalnych, 

- doświadczenie w prowadzeniu badań zgodnych z zasadami otwartej nauki (pre-rejestracja 
hipotez, dzielenie się zebranymi danymi) 

- dorobek naukowy (w szczególności już opublikowane artykuły w czasopismach z Impact 
Factor lub artykuły aktualnie recenzowane w takich czasopismach), 



 
- doświadczenie w zakresie analizy badań z wykorzystaniem pakietów statystycznych np. R, 

SPSS, Statistica i programów do projektowania eksperymentów (Inquisit, E-Prime, PsychoPy, 
Matlab), 

- aktywny udział w konferencjach naukowych, zwłaszcza międzynarodowych, na których 
kandydat/tka przedstawiał/a prezentacje z zakresu psychologii społecznej,  

- rekomendacje od dotychczasowych współpracowników naukowych (opiekunów lub 
promotorów), 

- dodatkowym atutem będzie doświadczenie w prowadzeniu badań naukowych, w 
szczególności bycie wykonawcą lub kierownikiem grantu badawczego uzyskanego ze środków 
NCN lub MNiSW.  

2. Opis projektu: 

Nadrzędnym celem projektu jest poszerzenie rozumienia sprawczości i wspólnotowości ("Wielkiej 
Dwójki") - dwóch podstawowych wymiarów spostrzegania i oceniania siebie, innych ludzi i grup 
społecznych. Pomimo wielu badań na temat "Wielkiej Dwójki", niewiele uwagi poświęcono 
dotychczas strukturze reprezentacji poznawczej tych treści. Niniejszy projekt ma za zadanie 
wypełnić tę lukę teoretyczną. W realizacji projektu zamierzamy wykorzystać szereg metod 
badawczych. Połączymy analizę archiwalną (zaplanowaliśmy meta-analizę współczynników 
rzetelności oraz analizę modeli strukturalnych pochodzących z istniejących danych sondażowych) 
z serią kontrolowanych eksperymentów wykorzystujących innowacyjne metody badawcze (m.in. 
organizację cech w przestrzeni). Przeprowadzenie badań w Polsce (prof. Bogdan Wojciszke,  
dr Magdalena Formanowicz, dr Michał Parzuchowski) i Niemczech (prof. Susanne Bruckmuller) 
pozwoli na sprawdzenie ogólności uzyskanych wyników w różnych kontekstach badawczych.  

Do obowiązków postdoc’a będzie należała realizacja zadań projektowych zgodnie z wnioskiem 
grantowym. Więcej informacji pod adresem: mparzuchowski@swps.edu.pl 
 
W ramach projektu postdoc ma również zagwarantowane szkolenia i udział w konferencjach 
branżowych oraz wizyty stażowe u partnera w Niemczech (Erlangen).  

 
3. Zgłoszenie do konkursu powinno zawierać:  

- życiorys wraz z dotychczasowym dorobkiem naukowym, listą publikacji, wyliczeniem udziału w 
projektach badawczych i konferencjach naukowych, uzyskanymi nagrodami i wyróżnieniami oraz 
udziałem w warsztatach i szkoleniach, odbytych praktykach i stażach naukowych w kraju lub za 
granicą, 

- list rekomendacyjny od dotychczasowego współpracownika, promotora lub opiekuna 
naukowego (z danymi do kontaktu telefonicznego), 

- kopię dyplomu uzyskania tytułu doktora lub zaświadczenie od promotora pracy doktorskiej z 
podaniem przybliżonego terminu obrony (przed 30 grudnia2018) i tematu pracy magisterskiej 

- kopie certyfikatów oraz innych dokumentów potwierdzających znajomość języków obcych. 



 
- oświadczenie o treści: „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 roku o ochronie danych osobowych, Dz. U. 2016 r., poz. 922 j. t.).”,  

Zgłoszenia wraz z wymaganymi dokumentami proszę przesyłać do 13 kwietnia 2018 pocztą 
elektroniczną na adres: mparzuchowski@swps.edu.pl z adnotacją „Post Doc w projekcie Beethoven" 

Do rozmowy zostaną zaproszeni wybrani kandydaci a jej termin 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.  

Rozstrzygnięcie konkursu: 20 kwietnia 2018.  

 


