Warszawa, roku

Zapytanie ofertowe
na zatrudnienie pracownika prowadzącego badania eksperymentalne
SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
WPs/37/2018/MP
Szacunkowa wartość zamówienia: poniżej 20 000 euro

1. ZAMAWIAJĄCY
Wydział Psychologii Uniwersytetu Warszawskiego
ul. Stawki 5/7, 00-183 Warszawa
REGON 24000001258
NIP: 525-001-12-66

Osoba do kontaktów w sprawie zapytania:
dr hab. Kamil Imbir

fax (22) 635-79-91
www.psych.uw.edu.pl
e-mail: sekog@psych.uw.edu.pl
2. ZAKRES ZAMÓWIENIA
Zamówienie obejmuje wykonanie zadań związanych z przeprowadzeniem badań eksperymentalnych w
projekcie „Behawioralne i neuronalne korelaty aktywacji związanej ze znaczeniem słów w przetwarzaniu
zadań wymagających kontroli poznawczej”
Forma zatrudnienia: stypendium doktoranckie
Wymiar zatrudnienia: dostosowany do potrzeb badawczych w danym miesiącu, jednak nie przekraczający
wymiaru ¾ etatu. Praca przede wszystkim od poniedziałku do piątku (dni do ustalenia), niewielka część
zadań może być realizowana w weekendy.
Dodatkowym atutem będzie doświadczenie w pracy przy realizacji projektów badawczych oraz znajomość j.
angielskiego.
Oczekiwania wobec kandydata są następujące:
–
–
–
–
–

Tytuł magistra w zakresie psychologii
Gotowość do podjęcia studiów doktoranckich na Wydziale Psychologii pod opieką dr hab. Kamila Imbira
Udokumentowane doświadczenie w prowadzeniu badań
Biegłość w programowaniu eksperymentów z użyciem oprogramowania E-Prime lub PsychoPY
Umiejętność prowadzenia analiz statystycznych w środowisku SPSS, Statistica lub R

Opis zadań:

–
–
–
–
–

Implementacja procedur eksperymentalnych
Przeprowadzenie procedur z udziałem osób badanych w eksperymentach psychologicznych
Analiza danych
Analiza statystyczna wyników
Przygotowywanie raportów technicznych i współudział w przygotowaniach danych do publikacji

3. TERMIN REALIZACJI ZAMÓWIENIA – 36 miesięcy od dnia podpisania umowy
4. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY

Oferta powinna obejmować:
1. życiorys uwzględniający dotychczasowe osiągnięcia naukowe z listą publikacji
2. list motywacyjny.
3. dyplom uzyskania tytuł magistra (potwierdzona kserokopia).
4. dokumenty poświadczające inne kwalifikacje
5. (opcjonalnie) rekomendacje od poprzedniego opiekuna naukowego/promotora/dotychczasowego
pracodawcy
Oferty można składać w formie papierowej, w zaklejonej kopercie w budynku Wydziału Psychologii,
00-183 Warszawa, ul. Stawki 5/7 pok. 77. Kopertę należy oznaczyć: Oferta: zatrudnienie pracownika
prowadzącego badania eksperymentalne w projekcie badawczym „Behawioralne i neuronalne korelaty
aktywacji związanej ze znaczeniem słów w przetwarzaniu zadań wymagających kontroli
poznawczej”
Nieprzekraczalny termin dostarczenia oferty to: 30 I 2018 g. 12.00
5. OCENA OFERT
i) Ocenie poddane zostaną tylko te oferty, które zawierają wszystkie elementy wymienione w pkt. 4.
ii) Przy wyborze ofert Zamawiający będzie się kierował kryteriami:
wymienionymi w oczekiwaniach wobec kandydata
Zamawiający zastrzega sobie prawo do zaproszenia wybranych kandydatów na rozmowę kwalifikacyjną
w terminie 7 dni roboczych liczonych od 30 I 2018 r.
6. DODATKOWE INFORMACJE
i) W celu realizacji zamówienia z wybranym Wykonawcą zostaną podpisane umowy stypendialne
(wzór umowy do wglądu) .
ii) Zamawiający zastrzega sobie możliwość negocjacji szczegółowych warunków realizacji umowy z
najlepszymi oferentami.
iii) Zamawiający zastrzega sobie prawo do nie wybrania żadnego Wykonawcy.
iv) Zamawiający zastrzega sobie prawo do przerwania współpracy z Pracownikiem w trakcie realizacji
projektu

