
 

Stanowisko: Doktorant/ka 

Wydział: Psychologii 

Miejsce: Warszawa 

Rodzaj konkursu: Beethoven Classic 3 - HS 

 

Nazwa i opis projektu badawczego: 

Doktorant/ka będzie zatrudniony/a w ramach 3-letniego projektu BEETHOVEN CLASSIC 3 nr 

2018/31/G/HS6/01839 pt. "Efekty kontekstu w pamięci osób starszych" kierowanego przez dr. Macieja 

Hanczakowskiego.  

Celem projektu jest zbadanie, w jakich warunkach korzystanie ze wskazówek kontekstualnych może wspierać lub 

zakłócać procesy pamięciowe u osób w starszym wieku. 

 

Zadania: 

• Planowanie badań, w tym przegląd literatury; 

• Przygotowywanie procedur eksperymentalnych; 

• Realizacja i koordynacja badań; 

• Analiza danych; 

• Współpraca przy przygotowywaniu publikacji; 

• Popularyzowanie wyników badań, w tym prezentacje na międzynarodowych konferencjach. 

Wymagania: 

• Deklaracja aplikowania do Szkoły Doktorskiej na Uniwersytecie SWPS w Warszawie i – po przyjęciu 

do Szkoły Doktorskiej na ogólnych zasadach – posiadanie statusu doktoranta od 1.10.2020; 

• Zainteresowanie dowolnym obszarem psychologii poznawczej; 

• Znajomość języka angielskiego na poziomie umożliwiającym swobodne czytanie literatury 

naukowej i rozmowy na temat badań na konferencjach; 

• Podstawowa znajomość statystyki i programów statystycznych (np. SPSS, R, JASP); 

• Znajomość i rozumienie zasad etyki badań naukowych, oraz stosowanie ich w praktyce; 

• Ze względu na konieczność pracy z osobami w starszym wieku wymagana jest płynna znajomość 

języka polskiego. 

Dodatkowymi atutami będą: 

• Autorstwo lub współautorstwo publikacji w renomowanych wydawnictwach/czasopismach 

naukowych; 

• Doświadczenie pracy w projektach badawczych; 

• Staże, warsztaty lub szkolenia w zagranicznych bądź krajowych ośrodkach naukowych; 

• Nagrody/wyróżnienia międzynarodowe lub krajowe; 

• Znajomość literatury dotyczącej badań nad efektami kontekstu w pamięci i/lub pamięci osób w 

wieku starszym; 

• Znajomość programów do projektowania eksperymentów (np. e-prime) bądź języka/ów 

programowania (np. Python). 

Wymagane dokumenty: 

• CV naukowe uwzględniające informacje o: 

o zainteresowaniach naukowych, 

o udziale w projektach badawczych,  

o publikacjach naukowych, 

o udziale w konferencjach, warsztatach i szkoleniach naukowych, 

o stażach naukowych za granicą i w kraju, 



 

o stypendiach, osiągnięciach i nagrodach za pracę naukową, 

o odbytych kursach z psychologii poznawczej oraz o uzyskanych z tych kursów ocenach 

• Pisemna deklaracja aplikowania do Szkoły Doktorskiej na Uniwersytecie SWPS w Warszawie w r. akad. 

2020/2021. 

 

Oferujemy: 

• Umowę o stypendium na 3 lata; 

• Oskładkowane stypendium doktorskie w wysokości ustawowo uzależnionej od minimalnego 

wynagrodzenia na stanowisku profesora (w 2019/20 było to 2104,65 zł netto przed oceną 

śródokresową oraz 3242,29 zł netto po ocenie śródokresowej); 

• Udział w aktywności międzynarodowego zespołu badawczego. 

 

Dodatkowe informacje: 

Ocena aplikacji zostanie przeprowadzona przez komisję konkursową zgodnie z Regulaminem. 

 
Kryteria formalne: 
Osiągnięcia naukowe - 50% oceny końcowej; 
Wyróżnienia w zakresie prowadzonych badań - 20% oceny końcowej; 
Kompetencje do realizacji zadań w projekcie badawczym - 30 % oceny końcowej. 

 
Skład komisji konkursowej: 
dr Maciej Hanczakowski - Przewodniczący Komisji 
dr Katarzyna Zawadzka - Członek Komisji 
dr Karolina Łukasik - Członek Komisji 
Paulina Kolańczyk-Zwierz – Sekretarz 
 
Po etapie oceny dokumentów aplikacyjnych, osoby najwyżej sklasyfikowane na liście rankingowej mogą zostać 
zaproszone na rozmowę kwalifikacyjną. 
 

CV prosimy przesłać TUTAJ. 

Termin nadsyłania aplikacji: 2 marca 2020 r. 
Termin rozstrzygnięcia konkursu: 23 marca 2020 r. 
Data rozpoczęcia projektu: Październik 2020 r. 

 

Informacje dotyczące kierownika projektu oraz prowadzonych przez niego badań można znaleźć na stronie: 

lamelab.org 

Ewentualne pytania dotyczące projektu lub procesu aplikowania proszę przesyłać na adres: 

mhanczakowski@swps.edu.pl 

 

https://ncn.gov.pl/sites/default/files/pliki/uchwaly-rady/2016/uchwala96_2016-zal1.pdf
https://system.erecruiter.pl/FormTemplates/RecruitmentForm.aspx?WebID=2f988045494748cebd9504b96d7e12d5
https://sites.google.com/view/lamelab
mailto:mhanczakowski@swps.edu.pl

