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Dyrektor 

Instytutu Psychologii Polskiej Akademii Nauk 

ogłasza 

KONKURS 

na stanowisko  

ADIUNKTA 

w Laboratorium Poznania Politycznego 

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

 Pracowni Psychologii Społecznej 

 

Liczba etatów: 1, umowa o pracę – pełen etat, zatrudnienie od 1 września 2020 r. do grudnia 

2021. 

 

Konkurs dotyczy stanowiska post-doca w projekcie badawczym pt.” Poczucie zagrożenia, 

identyfikacja grupowa i rozłam: zrozumienie i próba modyfikacji postaw związanych z 

polaryzacja polityczną w europejskich demokracjach” - dialog Norface pod kierownictwem dr 

Marty Marchlewskiej (Horyzont 2020).  W projekcie badane będą związki między poczuciem 

zagrożenia, identyfikacją grupową i zjawiskami stanowiącymi zagrożenie dla współczesnych 
demokracji (np. populizmem, polaryzacją polityczną).  

 

Wymagane kwalifikacje: 

a. ukończone studia psychologiczne lub ostatni rok (termin obrony wyznaczony do dnia 31.08.2020 

r.); 

b. doktorat z zakresu psychologii najpóźniej w dniu 1 września 2020;  

c. biegłość w metodologii badań społecznych (badania podłużne oraz eksperymentalne); 

d. zamiłowanie do statystyki i biegła znajomość pakietów statystycznych [SPSS, R, AMOS, 
znajomość MPLUS będzie atutem]; 

e. zainteresowanie psychologią społeczną i polityczną; 

f. przynajmniej jedna publikacja z zakresu psychologii społecznej/politycznej na listach JCR; 

g. pełna dyspozycyjność w czasie trwania projektu; 
h. biegła znajomość j. angielskiego w mowie i piśmie. 

 

Terminy i sposób aplikowania: 

Kandydaci/kandydatki zainteresowani udziałem w konkursie na proponowane stanowisko proszeni są 

o składanie następujących dokumentów: 

a. list motywacyjny; 

b. CV naukowe; 

c. skan dyplomu doktorskiego  

(lub zaświadczenie z uczelni o terminie obrony); 

d. zwięzły opis planów naukowych na najbliższe 3-5 lat; 

e. publikacje (w formie elektronicznej), które kandydat/kandydatka uznają za najważniejsze i 

najlepiej charakteryzujące ich zainteresowania badawcze 
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Zgłoszenia prosimy nadsyłać do dnia 08 sierpnia 2020 r. pocztą na adres: Instytut Psychologii 

PAN, ul. Jaracza 1, 00-378 Warszawa lub w formie elektronicznej na adres: 

sekretariat@psych.pan.pl oraz na adres kierowniczki projektu mmarchlewska@psych.pan.pl z 

dopiskiem konkurs na stanowisko post-doca w Pracowni Psychologii Społecznej 

 

Konkurs przebiegał będzie w dwóch etapach. W etapie pierwszym  Komisja Konkursowa dokona 

wstępnej oceny kandydatów na podstawie złożonych dokumentów. Najwyżej ocenieni Kandydaci 

zostaną zaproszeni na rozmowę kwalifikacyjną, stanowiącą drugi etap konkursu. W przypadku 

Kandydatów, którzy nie przebywają na terenie Polski, rozmowy odbędą się za pośrednictwem 

internetu.  

 

Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi nie później niż do dnia 28 sierpnia 2020 r.  

Wyniki konkursu zostaną ogłoszone na stronie internetowej www.psych.pan.pl 

 

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. 

 

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. 
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