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Stanowisko: wykonawca/wykonawczyni w grancie; 

 

Liczba pozycji: 1 

 
DYSCYPLINA NAUKOWA: Psychologia 

 

Rozpoczęcie naboru: 24 XI 2020 

 

Zakończenie naboru: 6 XII 2020 

 

OPIS: Szukamy osoby zainteresowanej psychologią polityczną, w szczególności zaś 

partycypacją polityczną i obywatelską. 

 
CZAS PRACY W GRANCIE: 9 miesięcy 

http://politicalcognition.psych.pan.pl/pl/


 

1. Wymagane kwalifikacje: 

 

- doświadczenie w realizacji projektów z zakresu psychologii społecznej (udokumentowane 

wystąpieniami na konferencjach naukowych i/lub artykułami naukowymi z listy JCR); 

 

- doświadczenie w organizacji konferencji naukowych; 

 

- wiedza z zakresu zaawansowanych metod statystycznych (biegłe posługiwanie się 

programem SPSS i/lub R); 

 

- posługiwanie się językiem angielskim na poziomie zaawansowanym: w mowie oraz 

piśmie (doświadczenie w pisaniu artykułów naukowych); 

 

- biegłość w obsługiwaniu social mediów (fanpage na Facebooku) będzie dodatkowym 

atutem; 

 

- wykształcenie psychologiczne. 

 

2. Zakres obowiązków: 

 

- przeprowadzanie analiz i publikowanie wyników; 
 

- koordynacja organizacji konferencji (wrzesień 2021); 

 

- popularyzacja wyników projektu.  
 

 

OSOBY ZAINTERESOWANE, PROSZONE SĄ O PRZESŁANIE CV NAUKOWEGO 

WRAZ Z LISTEM MOTYWACYJNYM NA ADRES MAILOWY KIEROWNICZKI 

PROJEKTU: mmarchlewska@psych.pan.pl ORAZ adres mailowy sekretariatu IP PAN: 

sekretariat@psych.pan.pl najpóźniej 6 XII 2020. Zastrzegamy sobie prawo do kontaktu tylko z 

wybranymi Kandydat(k)ami. W liście motywacyjnym proszę również wskazać stanowisko, 

którego dotyczy zgłoszenie. 

 

Do listu motywacyjnego prosimy dołączyć następującą, podpisaną klauzulę: 

 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych (w postaci: imienia i nazwiska, nr 

telefonu, adresu poczty elektronicznej, wizerunku oraz innych informacji zawartych w dokumentach 

aplikacyjnych) przez Instytut Psychologii PAN, z siedzibą w Warszawie, ul. Jaracza 1 w celach 

rekrutacyjnych. 
 
 

Niewyrażenie zgody na powyższą klauzulę jest równoznaczne z odrzuceniem aplikacji 

ze względów formalnych. 

 

mailto:sekretariat@psych.pan.pl


Ma Pan/Pani prawo do wycofania zgody w dowolnym momencie. Wycofanie zgody nie wpływa 

na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej 

wycofaniem. 

 

Wyrażenie zgody przez Pana/Panią jest dobrowolne. Zgoda może być w dowolnym czasie 

wycofana przez przesłanie maila na adres: sekretariat@psych.pan.pl 

 

Administratorem Pani/a danych osobowych jest Instytut Psychologii Polskiej Akademii Nauk z 

siedzibą w Warszawie (00-378) przy ul. Jaracza 1. W sprawach związanych z Pani/a danymi proszę 

kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych, adres e-mail; sekretariat@psych.pan.pl Dane 

osobowe przetwarzane są w celu realizacji niniejszej umowy, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a i b 

RODO. Dane będą przechowywane w czasie niezbędnym do zrealizowania celu, maksymalnie przez 

okres wymagany przepisami prawa. Pozyskane dane osobowe przekazywane będą tylko organom lub 

podmiotom publicznym uprawnionym do uzyskania danych na podstawie obowiązujących przepisów. 

Osobie , której dane dotyczą przysługuje prawo dostępu do swoich danych, ich sprostowania, 

usunięcia, ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania, prawo do 

przenoszenia danych, a także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego. Podanie danych jest 

dobrowolne, ale niezbędne do realizacji wskazanego celu. 

 

Opis projektu: 

 

Jedną z najbardziej charakterystycznych cech ustroju demokratycznego jest promowanie idei 

społeczeństwa uczestniczącego, w którym obywatele kolektywnie podejmują decyzje związane z 

funkcjonowaniem ich państwa. To właśnie społeczeństwo upodmiotowionych politycznie obywateli, 

posiadających prawa, kompetencje i obowiązki związane z funkcjonowaniem państwa, stanowi 

kluczowy element skutecznie funkcjonującej demokracji. 

Celem naszego projektu jest zastosowanie wiedzy z zakresu psychologii społecznej oraz politycznej 

do rozwiązania jednego z kluczowych problemów, z jakimi boryka się polskie społeczeństwo – niskiej 

partycypacji obywatelskiej wśród młodych dorosłych. Przyczyny niechęci młodych Polaków do brania 

udziału w aktywności obywatelskiej nie są sprawą oczywistą. Tym bardziej, brakuje metod, które 

skutecznie zachęciłyby tę grupę do partycypacji obywatelskiej. Realizacja naszego projektu pozwoli 

na uzupełnienie wiedzy w tym zakresie, w oparciu o dane empiryczne. W ramach projektu 

przeprowadzimy serię badań ilościowych oraz jakościowych, mających na celu szczegółową diagnozę 

opisanego problemu. Następnie, przetestujemy konkretne strategie mające na celu zwiększenie chęci 

uczestniczenia młodych Polaków w życiu obywatelskim. Zaproponujemy innowacyjne rozwiązania 

(np. interaktywne sposoby pozyskiwania wiedzy: quizy internetowe, gra planszowa), które umożliwią 

naukę poprzez zabawę i będą jednocześnie idealnie dostosowane do grupy docelowej. 

Rozwiązania wypracowane dzięki realizacji projektu będą użyteczne dla: 

a. pedagogów i nauczycieli zajmujących się przekazywaniem wiedzy z zakresu wiedzy o 

społeczeństwie, 

b. organizacji pozarządowych wspierających partycypację obywatelską, 

c. badaczy społecznych. 

Wypracowane przez nas rozwiązania będą mogły zostać zaadaptowane do warunków obowiązujących 

w innych państwach, które borykają się z osłabieniem systemu demokratycznego. 


