Instytut Psychologii PAN
Ogłasza konkurs na stanowisko badawcze w projekcie „Nauka dla Społeczeństwa” MEiN
prowadzonym przez dr Martę Marchlewską
(Laboratorium Poznania Politycznego IP PAN
http://politicalcognition.psych.pan.pl/pl/)

Stanowisko: badacz/ka ilościowo-jakościowy/a w grancie;
Liczba pozycji: 1
DYSCYPLINA NAUKOWA: Psychologia
Rozpoczęcie naboru: 20 VIII 2022
Zakończenie naboru: 1 IX 2022
OPIS: Szukamy osoby zainteresowanej psychologią polityczną, w szczególności zaś
wyznacznikami identyfikacji z grupą własną i różnymi formami przywiązania do własnego
narodu. Radzisz sobie świetnie z SPSS? Nie boisz się przy tym badań jakościowych? Chcesz
pracować w młodym, prężnie rozwijającym się zespole? Zgłoś się do nas!

CZAS PRACY W GRANCIE: 2 lata
WYNAGRODZENIE: 4500 brutto (umowa o dzieło/zlecenie)

1. Wymagane kwalifikacje:
- doświadczenie w realizacji projektów z zakresu psychologii społecznej (udokumentowane

artykułami naukowymi z listy JCR);
- doświadczenie w przeprowadzaniu badań ilościowych i jakościowych
- wiedza z zakresu zaawansowanych metod statystycznych (biegłe posługiwanie się

programem SPSS, R i/lub Mplus);
- posługiwanie się językiem angielskim na poziomie zaawansowanym: w mowie oraz piśmie

(doświadczenie w pisaniu artykułów naukowych);
- wykształcenie z dziedziny nauk społecznych.

W szczególności poszukujemy osób, które posiadają doktorat lub są na ostatnim roku studiów
doktoranckich.
2. Zakres obowiązków:
- przeprowadzanie badań ilościowych i jakościowych; analiza danych i publikowanie

wyników;
- popularyzacja wyników projektu (np. gotowość do występowania w filmach promujących

projekt);
- współpraca nad końcową interwencją – filmem dokumentalnym na temat różnych odsłon

współczesnej polskości.
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:
granty@psych.pan.pl najpóźniej 1 IX 2022. 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.
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: granty@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:
Celem projektu ,,Polskość w XXI wieku. Rodzaje identyfikacji narodowej, ich podłoże i konsekwencje”
jest uzupełnienie braków w wiedzy na temat tożsamości i identyfikacji z narodem oraz stworzenie
innowacyjnej interwencji wzmacniającej konstruktywną identyfikację z Polakami w postaci filmu
dokumentalnego. Dawniej patriotyzm kojarzył się przede wszystkim z poświęceniem dobra własnego –
niejednokrotnie własnego zdrowia i życia – dla dobra narodu. Dziś pojęcie to nabiera nowego znaczenia,
według naszej wiedzy, nie w pełni zbadanego przez współczesną naukę. Łącząc wiedzę z zakresu nauk
społecznych i humanistycznych uzupełnimy luki w tej wiedzy, zgłębiając tematykę tożsamości
narodowej. Sprawdzimy, jak niwelować polaryzację grupową i promować konstruktywne wartości
narodowe – zmierzające do harmonii wewnątrz grupy własnej, jak i poza nią. Szczególna uwaga zostanie
poświęcona roli, jaką tożsamość narodowa i rodzaj identyfikacji z własnym narodem odgrywają w
sposobie postrzegania własnego kraju, współobywateli oraz obywateli innych państw.

