
Ogłoszenie 

na zatrudnienie stypendysty/ki 

w grancie SONATA NCN pt. „Negatywne emocje: wzmacniają czy hamują agresję w 
narcyzmie? Rola negatywnych emocji w regulacji narcystycznej agresji: badania 

korelacyjne, narracyjne i eksperymentalne” kierowanym przez dr Oliwię Maciantowicz 
(nr grantu 2021/43/D/HS6/02260) 

O projekcie: 

Narcyzm łączony jest z zachowaniami agresywnymi i łatwością do wyrażania gniewu nie tylko w 
potocznym rozumieniu tego zjawiska. Współczesne badania pokazują, że narcyzm rzeczywiście, 
istotnie wiąże się zarówno z tendencjami do częstszego odczuwania emocji gniewu, jak i z 
zachowaniami agresywnymi. 

Jak się okazuje związek narcyzmu z gniewem i agresywnymi zachowaniami nie jest tak 
oczywisty, jak mogłoby się wydawać. Ten związek został przedstawiony w nowym świetle, 
poprzez badania pokazujące, że to negatywna emocjonalność może odgrywać istotną rolę w 
radzeniu sobie z gniewem w narcyzmie. Na przestrzeni ostatnich lat badania wykazały, że 
neurotyczność wyjaśnia, zapośrednicza relację gniewu z narcyzmem, zachowując się inaczej w 
przypadku różnych narcystycznych cech. Jak się okazuje, wysoka neurotyczność 
najprawdopodobniej odpowiada za tendencję do odczuwania gniewu w narcyzmie wrażliwym, a 
w narcyzmie wielkościowym hamuje owe tendencje. 

Niniejszy projekt zbada te efekty w odniesieniu nie tylko do gniewu rozumianego jako cecha 
osobowości, ale również, analizując same zachowania agresywne. Badania będą prowadzone na 
reprezentatywnych próbach, co umożliwi uogólnienie wyników. Zastosowane zostaną trzy różne 
metody badawcze: badanie korelacyjne (kwestionariuszowe), wywiady narracyjne oraz 
eksperymenty laboratoryjne. 

Projekt odpowiada na kilka pytań badawczych: 1. Czy pośrednicząca lub tłumiąca rola 
negatywnej emocjonalności w relacji między różnymi cechami narcyzmu a gniewem będzie się 
replikowała w różnych koncepcjach psychologicznych i grupach społecznych? 2. Czy efekty te 
można odnaleźć w narracjach osób wysoce narcystycznych, opisujących doświadczenia 
związane z gniewem i agresją? Czy możliwe jest eksperymentalne zaobserwowanie tych efektów 
poprzez manipulowanie negatywnymi emocjami? 

Planowane badania pokażą, w jaki sposób skłonność do negatywnych emocji może wzmacniać 
lub tłumić agresję w zależności od tego, jaką cechę narcystyczną przejawia dana osoba. Projekt 
pozwoli na nowe spojrzenie na możliwą rolę sytuacji wywołujących lęk, smutek bądź odrazę w 
wyzwalaniu zachowań agresywnych. Niniejszy projekt wyjaśni, w jaki sposób osoby narcystyczne 
przetwarzają negatywne emocje i jak to wpływa na przejawiane przez nie zachowania 
agresywne, zarówno te sprowokowane, jak i niesprowokowane. 

Poszukujemy kandydatów chcących uczestniczyć w powyższym projekcie jako 
stypendysta/ka, przez 30 miesięcy 

Do zadań stypendysty/tki będą należały: 

• współpraca z kierownikiem projektu, asystentami badawczymi oraz innymi wykonawcami 
przy realizacji projektu; 

• systematyczny przegląd literatury powiązanej z tematyką projektu badawczego; 



• uczestnictwo w projektowaniu badań, tworzeniu wniosków do komisji etycznej czy 
wniosków związanych z prerejestracją badań 

• współtworzenie narzędzi badawczych, przygotowanie procedur badawczych; 

• koordynacja pracy asystentów badawczych oraz możliwość samodzielnego 
przeprowadzanie badań, w tym badań jakościowych, wywiadów dotyczących historii życia 
osób badanych 

• analiza zarówno danych jakościowych jak i ilościowych zebranych w trakcie projektu; 

• przygotowywanie artykułów naukowych, prezentacji i raportów na podstawie 
przeprowadzonych badań. 

Oferujemy: 

• Stypendium w wysokości: 3000 PLN netto miesięcznie dla osób ze Szkoły Doktorskiej, 
wynagrodzenie z niniejszym grancie można łączyć ze stypendium otrzymywanym w 
Szkole Doktorskiej. 

• Rozwój naukowy w interdyscyplinarnym środowisku 

Do konkursu mogą przystąpić osoby spełniające następujące wymagania: 

• posiadanie statusu studenta/ki studiów pierwszego stopnia, drugiego stopnia lub 
jednolitych studiów magisterskich z zakresu psychologii, socjologii lub pokrewnych nauk, 
planujący rekrutację do Szkoły Doktorskiej (do utrzymania statusu Stypendysty/tki należy 
zachować ciągłość statusu studenta w trakcie realizacji grantu) LUB  bycie uczestnikiem 
Szkoły Doktorskiej na dowolnej uczelni. 

• motywacja do pracy naukowej 

• biegła znajomość angielskiego w mowie i w piśmie 

• znajomość zarówno jakościowych jak i ilościowych metod badawczych, doświadczenie w 
zbieraniu i analizie danych 

• umiejętność obsługi któregoś pakietu statystycznego do analiz ilościowych (np. SPSS, R) 
oraz któregoś z programów do jakościowej analizy danych (np. Atlas, nVivo), jak i 
gotowość do doskonalenia tych umiejętności 

• dobra organizacja pracy 

• oczekiwane jest zaangażowanie na ok. ½  lub ¾ etatu, w zależności od etapu projektu 

• preferowany okres współpracy: 30 miesięcy 

Dodatkowymi atutami będą: 

• udokumentowane uczestnictwo w projektach badawczych 

• doświadczanie w prowadzeniu wywiadów indywidualnych 

• doświadczenie w pisaniu artykułów naukowych 

• udział w konferencjach naukowych 

 

 

 



Wymagane dokumenty: 

• CV z listą osiągnięć naukowych (tytuł prac naukowych oraz ich promotor/tutor/opiekun, 
udział w pracach badawczych, publikacje, czynny i bierny udział w konferencjach 
naukowych, wyróżnienia, nagrody) i opisem kompetencji do realizacji zadań w projekcie 
(w odniesieniu do zawartych w ogłoszeniu wymagań) 

• podpisana klauzula dot. przetwarzania danych osobowych (znajdująca się na końcu 
ogłoszenia) 

• list motywacyjny zawierający opis zainteresowań naukowych (maksymalnie jedna strona 
znormalizowanego maszynopisu) 

• próbka tekstu naukowego (np. rozdział pracy magisterskiej, artykuł naukowy) w języku 
polskim lub angielskim 

• mile widziany będzie list rekomendacyjny od pracownika naukowego lub zaświadczenia o 
współpracy naukowej w projektach badawczych, opisujące wykonywane obowiązki 

Wymagane dokumenty należy przesłać pocztą elektroniczną do 02.01.2023r. na 
adres: oliwia.maciantowicz@psych.uw.edu.pl z tytułem wiadomości „Stypendium w projekcie 
SONATA”. 

Rozstrzygnięcie konkursu odbędzie się do dn. 16 stycznia 2023.  
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Kliknij tutaj, aby wprowadzić tekst.
imię i nazwisko

Informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych

Administrator

Administratorem Państwa danych przetwarzanych w ramach procesu rekrutacji jest Uniwersytet
Warszawski, ul. Krakowskie Przedmieście 26/28, 00-927 Warszawa jako pracodawca.

Z administratoremmożna kontaktować się:

 listownie: Uniwersytet Warszawski, ul. Krakowskie Przedmieście 26/28, 00-927 Warszawa
(należy wskazać jednostkę organizacyjną do której kierowana jest korespondencja);

 telefonicznie:22 55 20 355.

Inspektor Ochrony Danych (IOD)

Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym mogą się Państwo kontaktować
mailowo: iod@adm.uw.edu.pl. Z IOD można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących
przetwarzania Państwa danych osobowych przez Uniwersytet Warszawski oraz korzystania przez
Państwa z praw związanych z przetwarzaniem danych osobowych.

Do zadań IOD nie należy natomiast realizacja innych spraw, jak np. prowadzenie rekrutacji do pracy,
przyjmowanie dokumentów rekrutacyjnych, udzielanie informacji dotyczących prowadzonej
rekrutacji do pracy.

Cel i podstawy prawne przetwarzania

Dane osobowe kandydatów do pracy będą przetwarzane wyłącznie w celach rekrutacyjnych.

Państwa dane osobowe w zakresie wskazanym w przepisach prawa pracy1(imię (imiona) i nazwisko,
data urodzenia, dane kontaktowe wskazane przez Państwa, wykształcenie, kwalifikacje zawodowe,
przebieg dotychczasowego zatrudnienia) będą przetwarzane w celu przeprowadzenia obecnego
postępowania rekrutacyjnego2, natomiast inne dane3 na podstawie wyrażonej przez Państwazgody,
która może przyjąć poniższe brzmienie:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w (np. CV, liście
motywacyjnym oraz innych załączonych dokumentach) przez Uniwersytet Warszawski w celu
mojego udziału w procesie rekrutacji.

1 Art. 221 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (t. j. Dz.U. 2019 poz.1040 z późniejszymi zmianami)
2 Art. 6 ust. 1 lit. b Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.
w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego
przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.
Urz. UE L 119 z 04.05.2016 r., str. 1, z późn. zm.) (dalej RODO);
3 Art. 6 ust. 1 lit. a RODO;
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Jeżeli w dokumentach zawarte są dane, o których mowa w art. 9 ust. 1 RODO (szczególne kategorie
danych osobowych), konieczne będzie wyrażenie przez Państwa zgody na ich przetwarzanie4, która
może przyjąć poniższe brzmienie:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie szczególnych kategorii danych, o których mowa w art. 9 ust. 1
RODO które zostały zawarte w (np. CV, liście motywacyjnym oraz innych załączonych
dokumentach) przez Uniwersytet Warszawski w celu mojego udziału w procesie rekrutacji.

Uniwersytet Warszawski będzie przetwarzał Państwa dane osobowe, także w kolejnych naborach
pracowników jeżeli wyrażą Państwo na to zgodę5, która może przyjąć poniższe brzmienie:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych w celu wykorzystania ich w kolejnych
naborach prowadzonych przez Uniwersytet Warszawski przez okres najbliższych 9 miesięcy.

Wszystkie powyższe zgody mogą Państwo wycofać w dowolnym momenciem.in. wysyłając maila na
adres oliwia.maciantowicz@psych.uw.edu.pl (wskaż właściwy dla rekrutacji)

Przypominamy jednocześnie, że wycofanie przez Państwa zgody nie wpływa na zgodność z prawem
przetwarzania, którego dokonano na podstawie Państwa zgody przed jej wycofaniem.6

Okres przechowywania danych

Państwa dane osobowe zgromadzone w obecnym procesie rekrutacyjnym będą przechowywane
przez okres trzech miesięcy od momentu zakończenia procesu rekrutacyjnego.

W przypadku wyrażonej przez Państwa zgody na wykorzystywanie danych osobowych dla celów
przyszłych rekrutacji, Państwa dane będą wykorzystywane przez okres 9 miesięcy.

Odbiorcy danych

Dostęp do Państwa danych osobowych będą mieli upoważnieni pracownicy administratora, którzy
muszą przetwarzać dane osobowe w ramach wykonywanych obowiązków i zadań służbowych.

Odbiorcami danych mogą być także podmioty, którym administrator zleci wykonanie określonych
czynności, z którymi wiąże się konieczność przetwarzania danych osobowych, jak np. dr hab. Kamilla
Bargiel Matusiewicz, prof. ucz., administracja UW
(wpisz wszystkich odbiorców danych)

Przekazywanie danych poza Europejski Obszar Gospodarczy (EOG)

Państwa dane osobowe będą udostępniane podmiotom uprawnionym na podstawie przepisów
prawa. Zapisy prowadzimy przez Formularze Google. Państwa dane będą przetwarzane przez naszego
dostawcę usługi G-Suit dla edukacji firmę Google w jej centrach przetwarzania danych.7Państwa dane
będą chronione przez standardy określone Tarczą Prywatności, zatwierdzoną przez Komisję
Europejską.8 Zapewni to Państwa danym odpowiedni poziom bezpieczeństwa.

Prawa osób, których dane dotyczą

Na zasadach określonych przez RODO mają Państwo prawo do:

4 Art. 9 ust. 2 lit. a RODO.
5 Art. 6 ust. 1 lit. a RODO;
6 Art. 7 ust. 3 RODO;
7https://www.google.com/about/datacenters/inside/locations/index.html
8https://www.privacyshield.gov
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 dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;
 sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych;
 ograniczenia przetwarzania danych osobowych;
 usunięcia danych osobowych z zastrzeżeniem art. 17 ust. 3 RODO;
 wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeżeli uznają Państwo, że

przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy prawa.

Informacja o wymogu podania danych

Podanie przez Państwa danych osobowych w zakresie wynikającym z przepisów prawa jest niezbędne,
aby uczestniczyć w postępowaniu rekrutacyjnym. Podanie innych danych osobowych jest
dobrowolne.

Kliknij tutaj, aby wprowadzić tekst.…………………………………………..
(miejscowość i data) (podpis kandydata)


