
Konkurs 
na stanowisko stypendystki/y 

w grancie Sonata NCN pt. „Emocje a zmieniające się miejsca: konsekwencje zmian klimatu 
dla dobrostanu i zachowań prośrodowiskowych” kierowanym przez dr Annę Wnuk 

(nr grantu 2021/43/D/HS6/03355) 

Poszukujemy kandydatów na stanowisko stypendystki/stypendysty (studentki/studenta/
doktorantki/doktoranta) w projekcie finansowanym przez Narodowe Centrum Nauki, 
realizowanym na Wydziale Psychologii UW. 

O projekcie: 

Zmiany klimatyczne stały się jednym z największych wyzwań współczesnego świata. Życiu i 
zdrowiu coraz większej liczby ludzi zagrażają ekstremalne zjawiska pogodowe, takie jak 
powodzie i huragany, oraz zmiany, które zachodzą stopniowo, na przykład wzrost średniej 
temperatury czy podnoszenie się poziomu mórz i oceanów. Jednak nawet osoby, których 
życie nie zależy bezpośrednio od zmian klimatu mogą odczuwać znaczne obciążenie 
psychiczne. Niektóre badania pokazują, że lęk odczuwany jako rezultat zmiany miejsca może 
odgrywać rolę mobilizującą i skłaniać ludzi do walki z niepożądaną zmianą; inne pokazują, że 
zniechęca on ludzi do podejmowania działań i obniża poczucie własnej skuteczności. 

W projekcie zbadamy, dlaczego doświadczane lub przewidywane zmiany miejsca mogą 
czasem przeradzać się w paraliżujący niepokój i brak poczucia własnej skuteczności, a czasem 
w chęć działania lub nadzieję na uniknięcie katastrofy klimatycznej. W pierwszej części 
projektu skupimy się na roli przywiązania do miejsca, definiowanym jako emocjonalna więź 
pomiędzy ludźmi i miejscami. Po drugie, zbadamy rolę strategii regulacji emocji, które mogą 
łagodzić negatywne konsekwencje już rozwiniętego lęku klimatycznego na dobrostan i chęć 
działania na rzecz środowiska. Zamierzamy sprawdzić specyficzną rolę różnych strategii 
radzenia sobie z lękiem klimatycznym i niskim poczuciem własnej skuteczności.  

Aby zrealizować te cele, zastosujemy metody badań jakościowych, metody korelacyjne, 
eksperymentalne (w tym eksperymenty behawioralne, w środowisku VR) i analizy podłużne.  

Do zadań stypendysty będzie należało: 

• uczestnictwo w projektowaniu badań;  
• współtworzenie narzędzi badawczych, przygotowanie procedur badawczych; 
• realizowanie badań (w tym rekrutacja osób badanych i prowadzenie badań 

eksperymentalnych, koordynowanie pracy asystentów badawczych); 
• analiza statystyczna danych zebranych w trakcie projektu;  
• współtworzenie artykułów naukowych, prezentacji i raportów na podstawie 

przeprowadzonych badań 
• opcjonalnie: prezentacja wyników badań na konferencjach 

Wymagania: 
• bycie studentem/ką czwartego roku studiów magisterskich z zakresu psychologii LUB 

bycie uczestnikiem/czką Szkoły Doktorskiej w zakresie nauk społecznych 



• zainteresowanie tematyką projektu i motywacja do pracy w projekcie naukowym 
• dobra organizacja pracy i sumienność, umiejętność współpracy w zespole 
• znajomość metodologii prowadzenia badań eksperymentalnych i kwes`onariuszowych 

(znajomość metodologii badań jakościowych będzie dodatkowym atutem) 
• gotowość do poszerzania swojej wiedzy i umiejętności 
• umiejętność dobrego, logicznego pisania 
• dobra znajomość angielskiego w mowie i w piśmie 
• dodatkowymi atutami będą także: umiejętność analizy danych, doświadczenie w 

badaniach naukowych  

Warunki zatrudnienia: 
• Miejsce zatrudnienia: Wydział Psychologii, Uniwersytet Warszawski 

• Wymiar pracy: dostosowany do potrzeb badawczych w danym miesiącu, jednak nie 
przekraczający pięciu dni w miesiącu 

• Okres zatrudnienia: 24 miesiące 

• Forma zatrudnienia: stypendium 

• Wysokość stypendium: 1000 PLN miesięcznie (nedo) 

Wymagane dokumenty:  

• list motywacyjny przedstawiający opis zainteresowań naukowych i doświadczenia 
naukowego (np. w projektach badawczych) przydatnego w realizacji projektu 
(maksymalnie jedna strona) 

• życiorys naukowy zawierający opis przebiegu studiów, informacje o ewentualnych 
wyróżnieniach, stypendiach, udziale w warsztatach, oraz informacje o potrzebnych 
kompetencjach 

• opcjonalnie: próbka twórczości naukowej (publikacji, pracy empirycznej itp.) 
• oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych o następującej 

treści: 
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy 
dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji (zgodnie z ustawą o Ochronie 
Danych Osobowych Dz. U.2002 nr 101 poz. 926 ze zm.). 

Wymagane dokumenty należy przesłać pocztą elektroniczną do 12.04.2023 na adres 
anna.wnuk@psych.uw.edu.pl z tytułem wiadomości „Zatrudnienie w projekcie Sonata”. 
Zastrzegamy sobie prawo do zaproszenia wybranych kandydatów na rozmowę kwalifikacyjną.
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