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WYMAGANIA
Stypendysta/stypendystka będzie członkiem zespołu naukowo-badawczego realizującego projekt pt.
Społecznie indukowany afekt i „Wielka Dwójka”. Interakcyjny wpływ sprawczości i wspólnotowości na
zarażanie i kontrzarażanie afektywne nr UMOWY 2017/26/E/HS6/00725 (Sonata Bis) kierowanego
przez dr Monikę Wróbel.
Osoby przystępujące do konkursu powinny spełniać następujące wymagania:
Podstawowe:
• aktualnie realizowane studia z zakresu psychologii na 4 lub 5 roku;
• średnia z ostatniego roku studiów przynajmniej 4,5;
• znajomość literatury i zainteresowania w przynajmniej jednym z następujących obszarów:
psychologia emocji, psychologia społeczna, psychologia eksperymentalna;
• silna motywacja do pracy naukowej w tematyce projektu (pomiar i indukcja emocji; zarażanie
emocjonalne);
• umiejętność analizy danych w pakiecie SPSS, Statistica, JASP i/lub R;
• biegła znajomość języka angielskiego w mowie i w piśmie (umożliwiająca czytanie i
przygotowywanie publikacji naukowych);
• umiejętność pracy zespołowej;
• dyspozycyjność w trakcie pobierania stypendium (godziny elastyczne, możliwe realizowanie
części zobowiązań w weekendy).
Dodatkowo w ocenie kandydatów mogą być brane pod uwagę:
• udokumentowane doświadczenie w projektowaniu i/lub prowadzeniu badań
eksperymentalnych;
• dorobek naukowy, ze szczególnym uwzględnieniem tematyki z zakresu psychologii
społecznej, psychologii eksperymentalnej i/lub psychologii emocji;
• potwierdzony udział w projektach badawczych finansowanych ze środków na naukę;
• udokumentowana umiejętność pisania artykułów naukowych.
OPIS ZADAŃ:
• prowadzenie badań eksperymentalnych dotyczących szeroko rozumianej indukcji emocji;
• regularny przegląd literatury powiązanej z tematyką projektu;
• kodowanie danych oraz statystyczna analiza wyników badań;
• współuczestniczenie w projektowaniu eksperymentów, przygotowywaniu prezentacji
konferencyjnych i publikacji prezentujących wyniki badań;
• udział w spotkaniach zespołu badawczego.

WARUNKI ZATRUDNIENIA:
• stypendium w kwocie 1000 zł netto/miesiąc (nieopodatkowane);
• czas pobierania stypendium: 24 miesiące;
• możliwość uczestnictwa w specjalistycznych szkoleniach z zakresu kodowania ekspresji
emocjonalnych;
• możliwość uczestnictwa w polskich i zagranicznych konferencjach naukowych.
Warunki zatrudnienia określa „Regulamin przyznawania stypendiów naukowych w projektach
badawczych finansowanych ze środków Narodowego Centrum Nauki” określony uchwałą Rady NCN
96/2016 z dnia 27 października 2016 r.
DODATKOWE INFORMACJE
Wymagane dokumenty:
• podanie;
• informacja o średniej z ostatniego roku studiów potwierdzona przez dziekanat;
• list motywacyjny;
• życiorys uwzględniający informacje o udziale w projektach badawczych; stażach
zagranicznych, nagrodach i wyróżnieniach, odbytych warsztatach lub szkoleniach;
• wykaz publikacji i prezentacji konferencyjnych przygotowany zgodnie ze standardem APA;
• opinia opiekuna naukowego (promotora lub innego współpracownika).
Na podaniu należy dopisać: Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w
mojej ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji (zgodnie z Ustawą z dnia
29.08.1997 roku o Ochronie Danych Osobowych; tekst jednolity: Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 ze
zm.).
Wymienione wyżej zeskanowane dokumenty proszę przesłać na adres monika.wrobel@uni.lodz.pl.
Oryginały dokumentów należy przynieść na rozmowę kwalifikacyjną.
Konkurs jest dwuetapowy. W pierwszym etapie kierownik projektu dokona oceny przesłanych
dokumentów, biorąc pod uwagę dotychczasowe doświadczenie badawcze kandydatów. W drugim
etapie wybrane osoby zostaną zaproszone na rozmowę kwalifikacyjną do Instytutu Psychologii UŁ.
Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi do dnia 30 maja 2018 r.
Pytania dotyczące ogłoszenia prosimy kierować do kierownika projektu wyłącznie drogą mailową
(monika.wrobel@uni.lodz.pl).

