KONKURS na stanowisko DOKTORANTA w projekcie badawczym
Projekt pt. „Analiza zależności między samokontrolą i altruizmem w paradygmacie
dyskontowania” finansowany jest ze środków NCN. Celem projektu jest analiza
podobieństwa i związku procesu dyskontowania nagród odroczonych (spadek
subiektywnej wartości nagrody wraz ze wzrostem czasu odroczenia) i dyskontowania
społecznego (spadek subiektywnej wartości nagrody wraz ze wzrostem dystansu
społecznego między podmiotem a odbiorcą nagrody). Między innymi poszukiwana
będzie odpowiedź na pytanie, czy w zakresie dyskontowania społecznego występuje
zjawisko analogiczne do dobrze udokumentowanego w przypadku dyskontowania
nagród odroczonych efektu odwrócenia preferencji
(https://www.ncn.gov.pl/sites/default/files/listy-rankingowe/2015-0915/streszczenia/312496-pl.pdf). Do realizacji zadań badawczych związanych z tym
zagadnieniem poszukiwana jest osoba na stanowisko:
DOKTORANTA (ze stypendium)
Wymagania wobec kandydatów:
- ukończone studia magisterskie z psychologii (w latach 2012-2016);
- znajomość problematyki psychologii behawioralnej udokumentowana publikacjami,
wystąpieniami konferencyjnymi lub pracą dyplomową;
- znajomość języka programowania C++ lub Visual Basic;
- płynna znajomość języka angielskiego w mowie i piśmie;
- pełna dostępność w trakcie trwania całego projektu (2016 – I połowa 2019).
Przy rozpatrywaniu zgłoszeń będą dodatkowo brane pod uwagę:
- uczestnictwo w projektach badawczych;
- znajomość programów statystycznych (np. SPSS);
- średnia z toku studiów.
Zgłoszenia (CV + list motywacyjny) należy przesyłać na adres mailowy kierownika
projektu – dr. hab. Jerzego Osińskiego (tomek@psych.uw.edu.pl) w terminie do 17
września 2016 r. włącznie.
Konkurs jest dwuetapowy. W pierwszym etapie kierownik projektu dokona oceny
przesłanych dokumentów, biorąc przede wszystkim pod uwagę dotychczasowe
dokonania i potencjał naukowy kandydatów. Wybrane osoby zostaną zaproszone na
rozmowę kwalifikacyjną (drugi etap konkursu). Wyboru zwycięzcy komisja (w składzie
powołanym przez Prorektora UW) dokona w oparciu o wszystkie podane powyżej
kryteria. Rozmowa kwalifikacyjna odbędzie się w dniu 20 września 2016 r. Jej
dokładny termin oraz miejsce zostaną podane drogą mailową.
Konkurs zostanie rozstrzygnięty w dniu 20 września 2016 r.
Zwycięzca konkursu otrzyma:
- stypendium na okres trwania projektu w wysokości 1800 zł/miesiąc;
- możliwość opłacenia uczestnictwa w polskich i zagranicznych konferencjach
naukowych.

Do obowiązków zwycięzcy konkursu należeć będzie:
- przygotowanie metody badania efektu odwrócenia preferencji w dyskontowaniu
społecznym;
- przeprowadzenie badań z wykorzystaniem opracowanej metody oraz analiza
statystyczna uzyskanych wyników;
- prezentowanie danych uzyskanych w projekcie na konferencjach naukowych;
- praca nad publikacjami dotyczącymi uzyskanych danych.
Dodatkowe obowiązki wynikać będą z faktu uczestniczenia w studiów doktoranckich na
Wydziale Psychologii UW.
Pytania dotyczące ogłoszenia należy kierować do kierownika projektu
wyłącznie drogą mailową (tomek@psych.uw.edu.pl).

