
Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie  
Wydział Filozofii Chrześcijańskiej - Instytut Psychologii  

ogłasza konkurs na 3 stypendia 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: 1 marca 2018 
Termin składania ofert: 26 marca 2018 
Miejsce publikacji ogłoszenia: http://www.wfch.uksw.edu.pl/konkursy 

Proponowany okres stypendialny: do 5 lat (60 miesięcy), po pozytywnej ocenie po trzech 
miesiącach oraz 2,5 roku.  
Stypendium w wysokości 2, 500 zł miesięcznie będzie wypłacane na podstawie umowy 
zawartej pomiędzy stypendystą a przedstawicielem jednostki. 
 
Opis (tematyka, oczekiwania, uwagi) 
1. Do konkursu mogą przystąpić osoby, które spełniają następujące warunki: 

- są studentami minimum V roku studiów magisterskich na kierunku psychologia, magistrami 
psychologii lub doktorantami psychologii; 
- ich zainteresowania badawcze, udokumentowane dotychczasowymi publikacjami i/lub 
wystąpieniami konferencyjnymi, dotyczą psychologii społecznej, międzykulturowej i 
osobowości, zwłaszcza tematyki narcyzmu oraz zagadnień metodologicznych (np. konstrukcji 
i adaptacji kwestionariuszy); 
- posiadają dorobek naukowy, w szczególności już opublikowane artykuły w czasopismach z 
Impact Factor lub artykuły aktualnie recenzowane w takich czasopismach. 
- bardzo dobrze znają język angielski (praca w międzynarodowym zespole badawczym). 
 
Dodatkowym atutem będzie: 
-  doświadczenie w prowadzeniu badań naukowych, w szczególności bycie wykonawcą lub 
kierownikiem grantu badawczego uzyskanego ze środków NCN lub MNiSW. 
 
2. Do obowiązków stypendystów będzie należała realizacja zadań projektowych zgodnie z 
wnioskiem grantowym, a w szczególności:  
- organizacja, prowadzenie i koordynacja badań; 
 - analizy i interpretacja zebranego materiału badawczego;  
- specjalizacja w badaniach i analizach z następującego zakresu: (1) badania przy użyciu 
Experience Sampling Methods, (2) badania w paradygmacie social networks oraz (3) gier 
ekonomicznych. 
W szczególności:  
Stypendysta 1: przeprowadzanie badań z zastosowaniem analizy sieci społecznych oraz 
metody próbkowania zachowań (Experience Sampling Method).  
Stypendysta 2: badanie diad poprzez pomiar behawioralnych, emocjonalnych i poznawczych 
ekspresji narcyzmu.   

http://www.wfch.uksw.edu.pl/konkursy


Stypendysta 3: badanie funkcjonowania społecznego i percepcji świata społecznego narcyzów 
ze szczególnym uwzględnieniem zjawiska obdarzania zaufaniem, z uwzględnieniem skryptów 
kulturowych i różnic międzykulturowych (kraje o wysokim versus niskim poziomie zaufania) 
oraz przeprowadzanie badań nad funkcjonowaniem społecznym narcyzów w oparciu o 
paradygmat gier ekonomicznych.  
 
3. 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 zaświadczenie od promotora pracy 
magisterskiej z podaniem przybliżonego terminu obrony (przed 30 czerwca 2018) i 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 dostarczyć do 
Dziekanatu Wydziału Filozofii Chrześcijańskiej, 01-938 Warszawa, ul. Wóycickiego 1/3 bl. 23 
(pokój 211), do dnia 26 marca 2018, godz. 14:00.  
 

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. 
 
Rozstrzygnięcie konkursu: 4 kwietnia 2018. 
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