
Oferta pracy w projektach finansowych przez NCN – Stypendyst(k)a 

 

Nazwa jednostki: Instytut Psychologii, Uniwersytet Śląski w Katowicach 

Nazwa stanowiska: Stypendyst(k)a 

Wymagania: 

1. Tytuł magistra psychologii; 

2. Status uczestnika studiów doktoranckich lub doktoranta w szkole doktorskiej; 

3. Zainteresowania badawcze w obszarze psychologii klinicznej; 

4. Praktyczne doświadczenie w prowadzeniu wywiadów klinicznych w obszarze psychologii 

klinicznej/zdrowia (preferowane przynajmniej roczne); 

5. Doświadczenie w realizowaniu badań online (oprogramowanie, platformy); 

6. Zaawansowane kompetencje analizy danych; 

7. Dobra znajomość języka angielskiego (prezentacje, redagowanie artykułów, itp.)  

Opis zadań: 

Nazwa i opis projektu badawczego:  

Celem projektu jest zbadanie związków pomiędzy symptomami PTSD, uzależnieniem od jedzenia a 

obiektywnymi wskaźnikami zdrowia (np. poziomem prozapalnego białka C-reaktywnego) i otyłością u 

dorosłych Polaków. W projekcie wykorzystane będą ustrukturalizowane wywiady kliniczne w celu 

ustalenia diagnozy PTSD, laboratoryjne zadania psychologiczne (np. mierzenie stronniczości uwagi 

[attention bias]) w celu ustalenia procesów poznawczo-motywacyjnych, oraz technologia do pomiaru 

obiektywnych reakcji fizjologicznych (np. elektrody eSense do mierzenia konduktywności skóry). 

Projekt jest finansowany w ramach konkursu NCN OPUS i będzie realizowany we współpracy z 

badaczami z Uniwersytetu w Monachium (LMU) w Niemczech oraz z Uniwersytetu Medycznego 

Emory w Atlancie, USA.  

Nazwa projektu: „Związek pomiędzy symptomami PTSD, zachowaniami żywieniowymi i zdrowiem 

fizycznym: Korelaty zapalne, kardiometaboliczne, i psychofizjologiczne”. 

Opis zadań stypendyst(k)i: 

• Pomoc w projektowaniu i realizacji badań korelacyjnych i eksperymentalnych (laboratorium i 

online) 

• Pomoc w opracowaniu wniosku do opiniowania w komisji ds. etyki badań naukowych. 

• Prowadzenie ustrukturalizowanych wywiadów klinicznych z uczestnikami badania (pod 

superwizją kierowniczki projektu oraz post-doca). 

• Dbałość o utrzymywanie baz danych i analiza wyników. 

• Przygotowanie artykułów naukowych. 

• Zadania administracyjne wynikające z projektu. 

Typ konkursu NCN: OPUS – HS  

Warunki zatrudnienia: 

Oferujemy: 

Umowę o stypendium do 31 grudnia 2023; 



Stypendium naukowe NCN w wysokości 4 tys. zł miesięcznie; 

Częściowe finansowanie udziału w konferencjach naukowych; 

Mentoring w pisaniu artykułów naukowych, wniosków grantowych, oraz w sprawach dotyczących 

profesjonalnego rozwoju; 

Specjalistyczny trening oraz superwizję kliniczną w prowadzeniu ustrukturalizowanego wywiadu 

klinicznego do diagnozowania PTSD; 

Doświadczenie w projektowaniu lub prowadzeniu badań klinicznych; 

Pracę w profesjonalnym i przyjaznym zespole. 

Dodatkowe informacje: 

Wymagane dokumenty: 

• CV naukowe zawierające w szczególności: 

o Opis osiągnięć naukowych (udział w projektach badawczych, warsztaty i szkolenia 

naukowe, stypendia lub doświadczenie naukowe zdobyte w kraju lub za granicą); 

o Listę publikacji; 

o Opis szkolenia i doświadczenia klinicznego; 

• List motywacyjny skierowany do kierowniczki projektu zawierający opis kompetencji do 

realizacji zadań określonych w opisie zadań; 

• Adresy kontaktowe (email i telefon) dwóch naukowców znających osiągnięcia kandydata; 

• lista ocen uzyskanych w toku studiów magisterskich oraz temat pracy dyplomowej, 

• Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych treści: Wyrażam 

zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb 

niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji (zgodnie z Ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o 

ochronie danych osobowych, Dz.U.2019.1781). 

Dodatkowych informacji o stanowisku udziela kierowniczka projektu, prof. Moniki Stojek (email: 

monika.stojek@us.edu.pl). 

 

Termin składania ofert: 9 marca 2022, 23:59 

Termin rozpoczęcia pracy: 01.04.2022 

Forma składania ofert: Zgłoszenia zawierające komplet dokumentów powinny zostać dostarczone do 

dnia 9 marca 2022 roku, do godziny 23.59, pocztą elektroniczną na adres: monika.stojek@us.edu.pl. 

Kandydaci, spełniający wymogi formalne oraz wymagania projektu, zostaną zaproszeni na rozmowę 

kwalifikacyjną, a następnie powiadomieni o ostatecznym wyniku. 

Termin nadsyłania aplikacji: 09.03.2022 

mailto:monika.stojek@us.edu.pl

