
 

 

 

 

 

Akademia Leona Koźmińskiego prowadzi rekrutację na stanowisko:  

Wykonawca w projekcie finansowanym przez Narodowe Centrum Nauki 

Pt. „Znaczenie różnic indywidualnych w wyjaśnianiu procesów poznawczych leżących u podstaw 

efektu języka obcego w sądach i decyzjach” 

O nas 

Katedra Psychologii ekonomicznej Akademii Leona Koźmińskiego prowadzi badania nad 

podejmowaniem decyzji zarówno finansowych, jak i moralnych. Aktualnie w ramach grantu z 

Narodowego Centrum Nauki prowadzimy badania nad tym, jak decyzje zmieniają się, gdy 

problem przedstawiony jest w języku obcym, w porównaniu do decyzji dokonywanych w 

języku ojczystym.  

Obszar badanych decyzji to: wybory międzyokresowe, podejmowanie ryzyka, sądy moralne 

oraz rozumowanie. Kierownikiem projektu jest dr Michał Białek,  projekt realizowany jest we 

współpracy międzynarodowej z University of Waterloo, Kanada. 

Profil kandydata 

 Znajomość co najmniej dwóch z czterech obszarów decyzji objętych projektem 
(wybory międzyokresowe, podejmowanie ryzyka, sądy moralne oraz 

rozumowanie) 

 Znajomość języka angielskiego pozwalająca na prowadzenie badań oraz 

publikowanie w międzynarodowych czasopismach naukowych 

 Znajomość analiz statystycznych oraz ich raportowania, uwzględniając statystyki 
bayesowskie 

 Wykształcenie wyższe, preferowany doktorat z psychologii, ekonomii lub nauk 

pokrewnych badaniu decyzji 

 Doświadczenie publikacyjne, preferowane (współ)autorstwo publikacji z listy A 
MNiSW. 

 

Zadania wykonywane na stanowisku:  

 Planowanie, realizacja i analiza badań eksperymentalnych 

 Przygotowanie publikacji do czasopism o profilu międzynarodowym (lista A) 

 Prowadzenie dokumentacji realizowanej działalności badawczej 

  



 

 

 

 

 

 

Informacje na temat procesu rekrutacyjnego 

Rozpoczęcie pracy na oferowanym stanowisku: 1 sierpień 2018 r. Forma zatrudnienia: 

umowa cywilnoprawna. Termin zakończenia projektu: kwiecień 2021.  

 

Osoby spełniające powyższe wymagania i zainteresowane ofertą prosimy o przesłanie 

dokumentów aplikacyjnych do dnia 15 lipca 2018 r. na adres mailowy  

nauka@kozminski.edu.pl, z dopiskiem w tytule wiadomości: Wykonawca w projekcie 

realizowanym pod kierownictwem dr. Michała Białka. 

 

Wymagane dokumenty aplikacyjne (w j. polskim lub j. angielskim): 

- CV,  

- list motywacyjny,  

- skan odpisu dyplomu,  

- informacje dotyczące dotychczasowych osiągnięć  naukowych oraz wyróżnień 

wynikających z prowadzenia badań naukowych (lista publikacji w renomowanych 

wydawnictwach/czasopismach naukowych, stypendia, nagrody, doświadczenie zdobyte poza 

macierzystą jednostką naukową, warsztaty i szkolenia naukowe, udział w projektach 

badawczych)*. 

 

Wszelkie pytania i wątpliwości dotyczące ogłoszenia rekrutacyjnego można kierować 

do kierownika projektu -  dr. Michała Białka, email: mbialek@kozminski.edu.pl. 

W procesie rekrutacyjnym przewidujemy 3 etapy: 1. Weryfikacja aplikacji pod względem 

formalnym, 2. Weryfikacja aplikacji pod względem profilu kandydata, 3. Rozmowa 

kwalifikacyjna z najlepszymi kandydatami. 
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Dodatkowe informacje  

W styczniu 2017 roku Komisja Europejska przyznała Akademii Leona Koźmińskiego 

wyróżnienie HR Excellence in Research, przyznawane instytucjom działającym w sferze 

B+R oraz organizacjom finansującym badania, które wdrażają w życie działania mające na celu 

zapewnienie nauczycielom akademickim atrakcyjne warunki pracy oraz otwartą, przejrzystą 

i opartą na osiągnięciach kandydata rekrutację. Powyższe zasady obejmują między innymi 

niedyskryminację kandydatów ze względu na płeć, wiek, etniczność, kraj pochodzenia, 

pochodzenie społeczne, wyznanie i wiarę, orientację seksualną, język, niepełnosprawność, 

przekonania polityczne oraz warunki socjologiczno-ekonomiczne. 

* Uprzejmie prosimy o umieszczenie w dokumentach aplikacyjnych informacji:  

Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych przez Akademię Leona Koźmińskiego w celu i zakresie niezbędnym 

w procesie rekrutacyjnym. 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Akademię Leona Koźmińskiego  również na potrzeby 

przyszłych rekrutacji. 

Klauzula informacyjna: http://www.kozminski.edu.pl/index.php?id=12534  

Dokumenty zostaną komisyjnie zniszczone w okresie 5 lat po zakończeniu projektu badawczego. 

http://www.kozminski.edu.pl/index.php?id=12534

