
Ogłoszenie

na zatrudnienie dwóch asystentek/asystentów

w grancie PRELUDIUM NCN pt. „Poczucie własnej skuteczności rodzicielskiej u
imigrantów z Ukrainy mieszkających w Polsce: Rola psychologicznego przystosowania
rodziców oraz czynników kulturowych i relacyjnych.” kierowanym przez mgr Joannę

Boruszak-Kiziukiewicz

Głównym celem projektu jest analiza kulturowych i relacyjnych uwarunkowań poczucia
własnej skuteczności rodzicielskiej (PSE) u rodziców imigrantów z Ukrainy mieszkających w
Polsce w zależności od płci rodzica.

Z uwagi na specyfikę projektu do współpracy zapraszamy szczególnie osoby biegle
posługujące się językiem ukraińskim.

Wymagania:
Oczekiwane kwalifikacje kandydatów:
● Ukończenie co najmniej III roku studiów psychologicznych
● Zainteresowania związane z psychologią dziecka i rodziny oraz psychologią

międzykulturową (imigracyjną)
● Doświadczenie w projektach badawczych
● Umiejętność obsługi platformy Qualtrics
● Znajomość języka ukraińskiego (poziom biegły), języka angielskiego (poziom

średniozaawansowany) oraz języka polskiego (poziom średniozaawansowany)

Do zadań asystenta/tki będą należałoby:
● przygotowanie drobnych tłumaczeń angielski - ukraiński, ukraiński - angielski, polski

- ukraiński, ukraiński - polski;
● obsługa platformy Qualtrics (ankieta w języku ukraińskim);
● uczestnictwo w badaniach obserwacyjnych relacji rodzic-dziecko;
● przeprowadzanie wywiadów z rodzicami według przygotowanego scenariusza;
● przygotowywanie transkrypcji wywiadów;
● kodowanie danych jakościowych w programie Atlas.ti;
● udział w spotkaniach zespołu (online)
● (dla chętnych) współtworzenie artykułów naukowych, prezentacji i raportów na

podstawie wyników z przeprowadzonych badań

Realizacja zadań rozpocznie się w kwietniu 2023 roku.

Przewidziane jest wynagrodzenie zależne od ilości wykonywanych czynności w projekcie
(umowa zlecenie).

Wymagane dokumenty:



● CV z listą osiągnięć naukowych (tytuł pracy magisterskiej oraz promotor, udział w
pracach badawczych, ewentualne publikacje, czynny i bierny udział w konferencjach
naukowych, wyróżnienia, nagrody) i opisem kompetencji do realizacji zadań w
projekcie (m.in. poziom znajomości języka angielskiego, oraz języka polskiego, jakie
analizy kandydat/ka potrafi wykonać, znajomość obsługi pakietów biurowych (np.
MS Office) oraz pakietów statystycznych (np. SPSS) )

Wymagane dokumenty należy przesłać pocztą elektroniczną do 07.04.2023 na adres
joanna.boruszak@psych.uw.edu.pl z tytułem wiadomości „Zatrudnienie w projekcie
PRELUDIUM”.

Wybrani kandydaci będą zaproszeni na rozmowę kwalifikacyjną (online).

Termin rozstrzygnięcia konkursu: do 14.04.2023


