
 
 

Oferty praktyk dla studentów w projektach naukowych prowadzonych przez pracowników z pionu PSYCHOLOGIA 

Wydział Nauk Społecznych  

Uniwersytet Śląski w Katowicach 

Adresy mailowe osób prowadzących projekty dostępne na stronie: https://us.edu.pl/pracownik/ 

NAZWA PROJEKTU OSOBA 
PROWADZĄCA 

MIEJSCE 
PRAKTYK DLA 

STUDENTA 

PRZEWIDYWANY 
ZAKRES PRACY i 
PULA GODZIN 

WYMAGANIA 
WOBEC STUDENTA 

TERMIN 
REALIZACJI 

UWAGI 
 

Analiza całożyciowych czynników ryzyka 
obniżania się sprawności poznawczej z 
wiekiem u kobiet w wieku 
pomenopauzalnym 

mgr Mateusz Blukacz Asystent badacza 
w ramach badań 
terenowych 
(wyjazdowych) 
prowadzonych w 
Beskidzie Wyspowym. 
Wyjazd tygodniowy, 
transport i 
zakwaterowanie 
zapewnione 
 

Współpraca z badaczem, 
przeprowadzanie 
wywiadów 
standaryzowanych, badań 
kwestionariuszowych i 
neuropsychologicznych 
testów przesiewowych 
(nie jest wymagane 
wcześniejsze 
doświadczenie). 
Liczba godzin: 150 
h/tydzień 

- zaświadczenie o 
dwukrotnym 
zaszczepieniu na COVID-
19 (konieczne) 
- umiejętność współpracy 
z w zespole  
- komunikatywność  i 
gotowość do pracy z 
osobami starszymi 
- zachowywanie 
standardów 
epidemicznych 
- niekonfliktowość 

Od 19.07 do 31.07 
(lub do 07.08.2021; 
możliwe, że 
uruchomione 
zostaną dodatkowe 
terminy w 
sierpniu/wrześniu) 

6 miejsc: po dwa w każdym 
tygodniu (19-24.07; 26.07-31; 
02-07.08)  

Miniatura NCN www.mojamoralnosc.pl dr Mariola Paruzel-
Czachura 

internet; laboratorium 
IP; 
teren 

Pomoc w zbieraniu danych 
naukowych  
Tłumaczenia 
 
Pula godzin: maks. 160 (do 
uzgodnienia) 

Bardzo dobra znajomość 
języka angielskiego (dla 
osób chcących się podjąć 
tłumaczenia); 
Zorganizowanie, szybkie 
reagowanie na terminy w 
wakacje; 
Praca w Power Point. 

Do ustalenia 2 miejsca 

Czynniki wpływające na rozwój PTSD 
pośród ratowników medycznych 

mgr Magdalena Sitko-
Dominik mgr Tomasz 
Jakubowski  

asystent badacza -przeprowadzenie badań 
empirycznych z 
wykorzystaniem 
kwestionariuszy (online). 
 
Ilość godzin pracy: 80 (do 
uzgodnienia) 

- odpowiedzialność za 
powierzone zadania;  
- nienaganna postawa 
etyczna;  
- rzetelność badawcza;  
- zaangażowanie; - 
umiejętność współpracy 
w zespole;  
- komunikatywność;  
- terminowość. 

01.07-30.09 2021 Możliwość przyjęcia 3 osób na 
praktyki. 
 
Osoba do kontaktu: 
magdalena.sitko-
dominik@us.edu.pl 



Dobrostan psychiczny osób z mniejszości 
seksualnych w czasie pandemii COVID-19 

mgr Tomasz 
Jakubowski  
mgr Magdalena 
Sitko-Dominik 

asystent badacza -przeprowadzenie badań 
empirycznych z 
wykorzystaniem 
kwestionariuszy (online);  
- analiza literatury.  
 
Ilość godzin pracy: 80 

- odpowiedzialność za 
powierzone zadania;  
- nienaganna postawa 
etyczna;  
- rzetelność badawcza;  
- zaangażowanie;  
- umiejętność współpracy 
w zespole; - 
komunikatywność;  
- terminowość. 

01.07-30.09 2021 Brak limitu zgłoszeń  
 
Osoba do kontaktu: 
tomasz.jakubowski@us.edu.pl 

Osobowościowe korelaty trafności analizy 
wiktymologicznej  
+ 
Wzory percepcji wzrokowej a trafność 
określania poziomu szczerości 
wypowiedzi.  

dr Maciej Bożek Zdalnie/Laboratorium 
WNS 

Przygotowywanie 
materiału bodźcowego, 
udział w pilotażu 
badawczym.  
 
Sumarycznie 80 godzin w 2 
projektach 

Brak do 15/09/21 Brak  

Adaptacja narzędzi do badania 
samokontroli i poszukiwania doznań) w 
ramach szerszego projektu pt. Poznawcze, 
temperamentalne i osobowościowe 
mechanizmy zachowań pedofilnych. 

dr Magdalena Rode Asystent badacza: 
- czynności zdalne 
(ogół populacji) 
- czynności 
stacjonarne w 
zakładach karnych 
- czynności 
stacjonarne 
uwzględniające 
specyficzne grupy 
badawcze (np. 
oddziały psychiatrii 
sądowej) 

- przygotowywanie 
materiału testowego i 
przeprowadzenie badań 
testowych 
- analiza  literatury,  
- 80 godzin 

- atutem będzie dobra 
znajomość języka 
angielskiego  
- umiejętności 
organizacyjne 

wrzesień-listopad 
2021 

 

„Ciemne” cechy osobowości w 
środowisku pracy / Osobowościowe 
uwarunkowania wykorzystania mocnych 
stron  

dr Elżbieta Sanecka Asystent badacza 
/stanowisko 
pomocnicze  
(maksymalnie do 5 
osób) 

Zakres: wsparcie w 
zakresie 
gromadzenia danych 
badawczych (badanie 
przeprowadzane zdalnie) i 
opracowania 
uzyskanych wyników. 
Pula godzin: do 160 
godzin. 

- zainteresowanie 
zagadnieniami z zakresu 
psychologii pracy i 
organizacji i/lub 
psychologii osobowości, 
- zaangażowanie i chęć 
współpracy w zespole. 

Od października 
2021 r. 

Brak 

Psychologia kosmiczna dr Agnieszka 
Skorupa 

Asystent badacza - opracowywanie bazy 
danych artykułów 
źródłowych 
- monitorowanie zbierania 
danych wśród uczestników 
analogowych misji 
kosmicznych 

nienaganna postawa 
etyczna, umiejętność 
samodzielnej organizacji 
pracy, znajomość języka 
angielskiego na poziomie 
B2, zainteresowanie 
tematyką badań 

Styczeń –grudzień 
2021 

2 osoby 



- opracowywanie bazy 
danych na podstawie 
zebranych wyników 
Pula godzin: 150 

Adaptacja narzędzi do pomiaru odbioru 
filmu 

dr Agnieszka 
Skorupa 

Asystent badacza - opracowywanie bazy 
danych artykułów 
źródłowych 
- wybór narzędzi do 
adaptacji 
- tłumaczenie narzędzi na 
język polski 
- zakodowanie badania w 
programie LimeSurvey 
- rozesłanie badania 
- opracowanie bazy 
wyników i 
przeprowadzenie analizy 
statystycznej 
Pula godzin: 200 

nienaganna postawa 
etyczna, umiejętność 
samodzielnej organizacji 
pracy, znajomość języka 
angielskiego na poziomie 
B2, zainteresowanie 
tematyką badań 

Grudzień 2020 – 
grudzień 2021 

1 osoba 

Zjawisko stygmatyzacji przeniesionej w 
świetle doświadczeń biograficznych rodzin 
osób zagrożonych wykluczeniem 
społecznym  

dr Agnieszka 
Skorupa – po 
stronie psychologii; 
projekt jest 
realizowany w 
ramach pracy 
zespołu założonego 
w Instytucie 
Pedagogiki, 
koordynatorką 
projektu jest dr 
Sabina Pawlik 

Asystent badacza - opracowywanie bazy 
danych artykułów 
źródłowych 
- analiza treściowa 
zebranego materiału 
- nauka obsługi programu 
do analizy danych 
jakościowych (NVivo, 
MAXQDA) 
- kodowanie danych z 
wywiadów 
Pula godzin: 150 
 
 

nienaganna postawa 
etyczna, umiejętność 
samodzielnej organizacji 
pracy, znajomość języka 
angielskiego na poziomie 
B2, zainteresowanie 
tematyką badań 

Listopad 2020 – 
grudzień 2021 

2 osoby 

Rola elastyczności psychologicznej w 
związku anhedonii, impulsywności i 
zespołu napadowego objadania się (binge 
eating disorder). 

dr Jagoda Różycka Asystent badacza 
/stanowisko 
pomocnicze 

- opracowywanie bazy 
danych artykułów 
źródłowych 
 - wsparcie w zakresie 
gromadzenia danych 
badawczych (badanie 
przeprowadzane zdalnie) 
- podstawowe 
opracowania 
uzyskanych wyników 
- tworzenie materiałów 
pomocniczych dla 
badanych w ramach 
wynagrodzenia 

Umiejętność analizy i 
syntezy wniosków z 
literatury, 
nienaganna postawa 
etyczna, 
umiejętność samodzielnej 
organizacji pracy,  
znajomość języka 
angielskiego na poziomie 
B2,  
zainteresowanie 
psychodietetyką i terapią 
ACT 

Lipiec 2021 – luty 
2022 

4 



- kontakt z dietetykami 
 
(dodatkowy bonus dla 
studentów – możliwość 
uczestnictwa w dwóch 
warsztatach z 
psychodietetyki i zaburzeń 
odżywiania) 
 
Ilość godzin – ok 100h ( do 
ustalenia) 
 

Lęk, perfekcjonizm i elastyczność 
psychologiczna a ortoreksja wśród 
wegetarian i wegan. 

dr Jagoda Różycka Asystent badacza 
/stanowisko 
pomocnicze 

- opracowywanie bazy 
danych artykułów 
źródłowych 
 - wsparcie w zakresie 
gromadzenia danych 
badawczych (badanie 
przeprowadzane zdalnie) 
- podstawowe 
opracowania 
uzyskanych wyników 
- tworzenie materiałów 
pomocniczych dla 
badanych w ramach 
wynagrodzenia 
 
Ilosć godzin: ok 100h ( do 
ustalenia) 
 
 

Umiejętność analizy i 
syntezy wniosków z 
literatury, 
nienaganna postawa 
etyczna, 
umiejętność samodzielnej 
organizacji pracy,  
znajomość języka 
angielskiego na poziomie 
B2,  
zainteresowanie 
psychodietetyką i terapią 
ACT 

Lipiec 2021 – 
grudzień 2021 

4 

 


