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Stanowisko: doktorant/ka – stypendyst(k)a;    

Liczba pozycji: 1   

DYSCYPLINA NAUKOWA: psychologia   

Rozpoczęcie naboru: 16 Czerwca 2020   

Zakończenie naboru: 30 Czerwca 2020   

OPIS: Szukamy osób chętnych do podjęcia studiów doktoranckich w Szkole Doktorskiej 

z ramienia IP PAN;  zainteresowanych psychologią polityczną, w szczególności zaś 

przyczynami i skutkami wiary w teorie spiskowe.  CZAS PRACY W GRANCIE: 4 lata  

(48 miesięcy)  CZAS PRACY I WYNAGRODZENIE:    

- pozycja ‘full-time’ – 5000 PLN/ miesięcznie   
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A. POZYCJA FULL TIME:     

   

1. Wymagania:   

Do udziału w rekrutacji zapraszamy osoby, które:    

- są na 5 roku studiów magisterskich (psychologia) lub absolwent(k)ami psychologii i planują 

kontynuację pracy naukowej w ramach szkoły doktorskiej prowadzonej we współpracy z 

Instytutem Psychologii PAN;    

- mają doświadczenie w realizacji projektów z zakresu psychologii politycznej i psychologii 

regulacji emocji (udokumentowane wystąpieniami na konferencjach naukowych i/lub 

artykułami naukowymi); w tym badań eksperymentalnych;   

- posługują się językiem angielskim na poziomie zaawansowanym: w mowie oraz piśmie (np. 

miały okazje pracować w międzynarodowych zespołach badawczych);   

- posiadają wiedzę z zakresu zaawansowanych metod statystycznych (biegle posługują się 

programem SPSS – w tym analizą regresji: mediacje, moderacje); dodatkowym atutem będzie 

znajomość praktyczna tajników SEM (R i/lub AMOS);    

- mają zaawansowaną wiedzę z zakresu psychometrii.     

2. Zakres obowiązków:   

- przeprowadzanie przeglądów literatury;    

- przygotowywanie materiałów do badań (bodźce, kwestionariusze);   

- przeprowadzanie analiz statystycznych;   

- koordynacja procesu zbierania danych;   

- pisanie artykułów i raportów z analiz;   

- prezentowanie wyników na konferencjach krajowych oraz międzynarodowych.    

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 30 VI 2020. Zastrzegamy sobie prawo do kontaktu tylko 

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

którego dotyczy zgłoszenie (np. part-time; full-time).     
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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.  

  

Opis projektu:   

Nagłe, tragiczne wydarzenia, rozgrywające się na arenie międzynarodowej, często stanowią inspirację 

dla teorii spiskowych. Teorie te wskazują na pewną grupę osób, która rzekomo w sekrecie realizuje 

złowieszcze plany – zmierzające do przejęcia władzy nad światem i/lub wyrządzenia krzywdy 

określonym osobom. Wiara w spiskowe wyjaśnienia różnych wydarzeń wydaje się zjawiskiem 

globalnym – pojawiającym się wśród mieszkańców różnych państw świata, przedstawicieli różnych 

kultur. Przykładów można wymieniać bardzo wiele. Do dziś znaczny odsetek Amerykanów za 

zamachy z 11 września 2001 oskarża Busha, wielkie korporacje, a także Żydów. O pożar katedry 

Notre Dame we Francji część osób obwinia Muzułmanów. W Wielkiej Brytanii śmierci księżnej  

Diany łączyła się z uformowaniem licznych teorii spiskowych, które upatrywały przyczyn tego 

tragicznego zdarzenia chociażby w celowym działaniu CIA.    

Dlaczego teorie spiskowe cieszą się tak dużą popularnością? Jakie cechy psychologiczne sprawiają, że 

jesteśmy skłonni odrzucać oficjalne komunikaty dotyczące przyczyn tragicznych zdarzeń i zawierzać 

alternatywnym, często zupełnie niepotwierdzonym, wyjaśnieniom spiskowym? Czy przyjmowanie 

wyjaśnień spiskowych pomaga ludziom odnaleźć się w otaczającej ich rzeczywistości, czy raczej 

utrudnia codzienne funkcjonowanie, prowadząc do negatywnych psychologicznych konsekwencji?   



Celem naszego projektu jest udzielenie odpowiedzi na wyżej postawione pytania. Szczególna uwaga 

zostanie poświęcona roli, jaką w przyjmowaniu wyjaśnień spiskowych pełni radzenie sobie ze stresem 

i negatywnymi emocjami. Mając na uwadze fakt, iż teorie spiskowe zazwyczaj opisują wydarzenia 

wzbudzające poczucie psychologicznego zagrożenia – lęk, stres – umiejętność radzenia sobie z tego 

typu stanami może stanowić kluczowy czynnik w wyjaśnianiu skłonności do zawierzania teoriom 

spiskowym. Opierając się na dotychczas przeprowadzonych badaniach z zakresu psychologii 

społecznej, politycznej, poznawczej, a także osobowości, zakładamy, że to przede wszystkim te osoby, 

które stosują nieadaptacyjne strategie radzenia sobie ze stresem oraz negatywnymi emocjami 

(posiadają trudności związane z regulacją emocji) będą zawierzać wyjaśnieniom spiskowym. 

Mechanizm ten traktujemy jako próbę redukcji negatywnych stanów psychologicznych na drodze 

precyzyjnego namierzenia grup osób rzekomo odpowiedzialnych za tragiczną sytuację. Redukcja 

psychologicznego zagrożenia może być również związana z pozyskiwaniem ,,pewnych” odpowiedzi 

na zagadkowe pytania. Teorie spiskowe mają bowiem w zwyczaju opisywać przyczyny i przebieg 

zagadkowych sytuacji w sposób bardzo dokładny. Mając jednak na uwadze, że wiara w teorie 

spiskowe była dotychczas łączona z negatywnymi psychologicznymi stanami (np. poczuciem 

wyobcowania i biernością w różnych sferach życia), zakładamy, że przyjmowanie wyjaśnień 

spiskowych będzie nasilać negatywne skutki psychologiczne – prowadząc do wzmocnienia 

negatywnych emocji i stresu; długofalowo nasilając brak zaufania interpersonalnego i 

międzygrupowego.    

W naszym projekcie wykorzystamy niestosowaną dotychczas w badaniach nad myśleniem spiskowym 

metodologię, pozwalającą na oszacowanie stabilności myślenia spiskowego u tej samej grupy osób na 

przestrzeni kilku miesięcy. Zbadamy także przyczyny i skutki tego zjawiska. Posługując się badaniami 

przeprowadzonymi w schematach eksperymentalnych, dogłębnie określimy konsekwencje samej 

ekspozycji na wyjaśnienia spiskowe dla ogólnego dobrostanu psychologicznego człowieka. Wreszcie, 

sprawdzimy, czy zastosowanie adaptacyjnych strategii radzenia sobie ze stresem i negatywnymi 

emocjami może obniżyć myślenie spiskowe – prowadząc do korzystnych stanów na wymiarze 

indywidualnym, a także międzygrupowym.    

Projekt umożliwi lepsze zrozumienie roli, jaką myślenie spiskowe pełni w codziennym 

funkcjonowaniu człowieka – zwłaszcza w kontekście radzenia sobie ze stresem i negatywnymi 

emocjami. Pozwoli na lepsze zrozumienie różnic w postrzeganiu istotnych zdarzeń społeczno- 

politycznych pomiędzy osobami stosującymi różne sposoby radzenia sobie z psychologicznym 

zagrożeniem. W efekcie, zaowocuje licznymi wystąpieniami na konferencjach krajowych i 

międzynarodowych, a także publikacjami o zasięgu międzynarodowym.    


