
 
Rektor 

Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej 

ogłasza konkurs otwarty na stanowisko 

asystent  
w grupie badawczo-dydaktycznej 

w Zakładzie Psychologii Klinicznej Dzieci i Młodzieży 

Instytutu Psychologii 
 Do konkursu mogą przystąpić osoby, które spełniają warunki określone w ustawie Prawo o szkolnictwie 

wyższym i nauce z dnia 20 lipca 2018 r. (Dz. U. z 2020 r., poz. 85). 
Zgłoszenie do konkursu powinno zawierać: 

• deklarację przystąpienia do konkursu -  http://bip.aps.edu.pl/artykuly/410/formularze 
• kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie -

http://bip.aps.edu.pl/artykuly/410/formularze 
• odpis dyplomu mgr oraz jeśli kandydat posiada dr i dr hab.; 
• deklaracja podstawowego miejsca pracy w przypadku wygrania konkursu  

http://bip.aps.edu.pl/artykuly/410/formularze 
•  informację o dorobku naukowym, dydaktycznym i organizacyjnym oraz inną dokumentację wskazaną 

w wykazie dokumentów do zatrudnienia na ww. stanowisko znajdującą się na stronie APS - 
             http://bip.aps.edu.pl/artykuly/409/instrukcje-w-sprawie-zatrudnienia 
Opis stanowiska:  

• Prowadzenie badań naukowych i publikowanie artykułów w krajowych i międzynarodowych 
czasopismach;  

• Organizacja wydarzeń naukowych (konferencji, seminariów); 
• Przygotowywanie/składanie wniosków o granty; 
• Prowadzenie zajęć z zakresu psychologii klinicznej dzieci i młodzieży, zaburzeń zachowania, specyfiki 

zaburzeń psychicznych okresu dzieciństwa i dorastania, pracy z dzieckiem, psychologii zdrowia oraz 
promocji zdrowia psychicznego, metod terapii wspierania rozwoju. 

• Współpraca z zespołem pracowników Zakładu Psychologii Klinicznej Dzieci i Młodzieży w obszarze 
prowadzonych prac badawczych i rozwojowych; 

• Udział w pracach organizacyjnych. 
Kandydat powinien spełniać następujące warunki: 

• Minimum tytuł zawodowy magistra – dziedzina i dyscyplina – psychologia, psychologia kliniczna; 
• Wiedza z zakresu psychologii klinicznej dzieci i młodzieży w zakresie diagnozy oraz pracy z dzieckiem, 

metod terapii i metod wspomagania rozwoju; 
• Artykuły lub rozdziały w monografiach naukowych (opublikowane lub złożone do druku), redakcja 

monografii naukowych z zakresu psychologii; 
• Doświadczenie w prowadzeniu badań naukowych; 
• Doświadczenie dydaktyczne; 
• Doświadczenie w zakresie diagnozy zaburzeń okresu dzieciństwa i dorastania; 
• Doświadczenie w pracy z dziećmi i młodzieżą; 
• Biegła znajomość języka polskiego w mowie i piśmie oraz j. angielskiego na poziomie bardzo dobrym.  

Kompetencje miękkie: umiejętność komunikacji i pracy w zespole, motywowanie siebie do pracy, chęć 
i dążenie do rozwoju, kreatywność. 

Komplet dokumentów można składać osobiście w Biurze ds. Zatrudnienia ul. Szczęśliwicka 40, 02-353 
Warszawa, pok. 1117 (w godz. 8.00–15.00) jak również za pośrednictwem poczty oraz poczty elektronicznej w 
formie plików PDF na adres: mkwietniewska@aps.edu.pl do 27 sierpnia 2021r. 
Termin zatrudnienia 1 października 2021 r. APS zastrzega sobie prawo do zamknięcia konkursu bez 
wyłaniania kandydata. Niepoinformowanie kandydata o wynikach konkursu jest równoznaczne z nieprzyjęciem 
oferty. 

      

Warszawa, dnia 27 lipca 2021 r. 
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