Rektor
Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej
ogłasza konkurs otwarty na stanowisko

adiunkta
w grupie badawczo-dydaktycznej
w Zakładzie Metodologii Badań Psychologicznych
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.
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 i dr oraz jeśli kandydat posiada 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 działalności badawczej, dydaktycznej oraz zaangażowanie w pracę organizacyjną Akademii;
• Publikacje z afiliacją APS;
• Prowadzenie zajęć dydaktycznych z zakresu statystyki, w tym – zaawansowanych metod statystycznych;
• Zaangażowanie w redagowanie pisma „Psychologia Wychowawcza” (redaktor statystyczny);
• Planowane przedmioty: Statystyka, Statystyka wielozmiennowa, Metody statystyczne w badaniach
społecznych, Metodologia badań psychologicznych, Praca empiryczna, Statystyka w pracy badawczej i
analiza danych.
Kandydat powinien spełniać następujące warunki:
• Minimum stopień naukowy doktora w dziedzinie nauk społecznych lub humanistycznych;
• Dziedzina i dyscyplina w której kandydat ma prowadzić działalność naukową: psychologia;
• Posiadać dorobek naukowy w zakresie psychologii;
• Formalne przygotowanie z zakresu matematyki;
• Doświadczenie praktyczne w zakresie wykorzystania statystyki w badaniach naukowych oraz
aplikacyjnych;
• Znajomość oprogramowania statystycznego: oprócz doskonałej znajomości SPSS, SAS lub Statistica
oczekujemy biegłej znajomości środowiska programistycznego R, w zakresie potrzebnym do prowadzenia
zaawansowanych analiz na potrzeby badań naukowych.
• Biegła znajomość języka polskiego w mowie i piśmie oraz j. angielskiego na poziomie bardzo dobrym.
Kompetencje miękkie: wysokie umiejętności interpersonalne oraz umiejętność pracy w zespole.
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 28 stycznia 2022r.
Termin zatrudnienia 21 lutego 2022 r. APS zastrzega sobie prawo do zamknięcia konkursu bez wyłaniania
kandydata. Niepoinformowanie kandydata o wynikach konkursu jest równoznaczne z nieprzyjęciem oferty.
Rektor
dr hab. Barbara Marcinkowska, prof. APS

Warszawa, dnia 28 grudnia 2021 r.

