Kraków, dnia 24.07.2018
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REKTOR
Uniwersytetu Jagiellońskiego
ogłasza konkurs na stanowisko
ASYSTENTA NAUKOWEGO ZE STOPNIEM DOKTORA (post-doc)
w Instytucie Psychologii
na Wydziale Filozoficznym
w związku z realizacją projektu finansowanego ze środków Narodowego Centrum Nauki ze
środków SONATA BIS 5
pt. „Współzawodnictwo czy współpraca? Wpływ krótko- i długotrwałego kontaktu z językiem na mechanizmy regulacji
języka i procesy poznawcze osób dwujęzycznych
Do konkursu mogą przystąpić osoby, które spełniają wymogi określone w art. 109 ustawy z dnia 27.07.2005 r. Prawo
o szkolnictwie wyższym (t. j. Dz. U. z 2012 roku, poz. 572 z późniejszymi zmianami) i § 164 Statutu UJ oraz odpowiadają
następującym kryteriom kwalifikacyjnym:














W momencie zatrudnienia posiadanie stopnia doktora nauk społecznych lub humanistycznych w zakresie
psychologii, językoznawstwa lub pokrewnych. Osoby, które w momencie składania dokumentów konkursowych
nie posiadają jeszcze stopnia doktora winny: a) dostarczyć oświadczenie (podpisane przez promotora) o stanie
zaawansowania pracy doktorskiej i planowanym terminie obrony, a także b) dostarczyć dyplom doktorski
niezwłocznie po uzyskaniu stopnia, a przed podjęciem zatrudnienia na stanowisku post-doca.
bardzo wysoka ocena pracy doktorskiej co najmniej opinią promotora, a także recenzjami pracy
doświadczenie w prowadzeniu badań psychologicznych z zakresu psycholingwistyki lub Psychologii poznawczej
i/lub neuronauki
umiejętność analizy danych w pakiecie Statistica, SPSS, R lub innych
rekomendacja samodzielnych pracowników naukowych,
biegła znajomość języka angielskiego w mowie i piśmie,
udokumentowany dorobek naukowy (w tym publikacje z obszaru psycholingwistyki, psychologii poznawczej,
neuronauki (lub obszarów powiązanych)
wysoka udokumentowana sprawność w pisaniu tekstów naukowych
wysoka motywacja do pracy
pracowitość i samodyscyplina
udokumentowane duże umiejętności organizacyjne i współpracy w zespole
preferowani będą kandydaci z: wcześniejszymi doświadczeniami w zakresie przeprowadzania i analizy badań z
użyciem okulografu lub/i ERP/fMRI oraz umiejętnościami programowania oraz zaawansowanymi
umiejętnościami statystycznymi

Asystent będzie zatrudniony na podstawie umowy o pracę w pełnym wymiarze godzin (cały etat) na okres 3 lat z
możliwością przedłużenia ze środków projektu SONATA BIS. Bezpośrednim przełożonym będzie kierownik projektu,
dr Zofia Wodniecka – Chlipalska. Streszczenie projektu znajduje się tu: https://www.ncn.gov.pl/sites/default/files/listyrankingowe/2015-06-15/streszczenia/301557-pl.pdf . Preferowany termin rozpoczęcia pracy 1.10.2018r. Wszelkie
pytania związane z projektem badawczym należy kierować pod adresem: zofia.wodniecka@uj.edu.pl
Do obowiązków asystenta będzie należało:
 opracowanie szczegółowych planów badawczych
 opracowanie materiałów do eksperymentów
 prowadzenie i koordynacja badań, w tym realizacja koniecznych zakupów związanych z realizacją projektu;
 analiza statystyczna, interpretacja wyników i przygotowywanie raportów;
 interpretacja wyników;
 przygotowywanie publikacji, prezentacji i wystąpień konferencyjnych
 archiwizacja dokumentacji związanej z projektem;
 udział w spotkaniach zespołu badawczego
 kształcenie członków zespołu
 prowadzenie działalności popularyzatorskiej

Kandydaci przystępujący do konkursu winni dostarczyć do 15 sierpnia 2018 roku do godziny 15.00 następujące
dokumenty (wysłane lub złożone osobiście na adres Instytutu Psychologii UJ, ul. Ingardena 6, 30-060 Kraków):
1)
2)
3)
4)
5)
6)

7)
8)
9)
10)
11)
12)

podanie,
CV wraz z podaniem kontaktów referencyjnych
list motywacyjny z uzasadnieniem chęci realizacji projektu badawczego w ramach ww. grantu
kwestionariusz osobowy,
odpis dyplomu doktorskiego (lub podpisane przez promotora oświadczenie o stanie zaawansowania pracy doktorskiej i
planowanym terminie obrony. W tej sytuacji niezwłocznie po uzyskaniu stopnia należy dostarczyć dyplom doktorski.)
wykaz publikacji (z podaniem wydawnictwa i liczby stron) oraz kopie max. dwóch najważniejszych publikacji. [W
przypadku braku publikacji należy dostarczyć egzemplarz pracy doktorskiej (w wersji PDF przesłanej mailem na adres
zofia.wodniecka@uj.edu.pl)]
opinie dwóch dotychczasowych opiekunów naukowych o predyspozycjach do pracy naukowej w zespole badawczym
oświadczenie stwierdzające, że UJ będzie podstawowym miejscem pracy w przypadku wygrania konkursu,
oświadczenie w trybie art. 109 ust. 1 ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym.
oświadczenie o wyrażeniu zgody na zaliczenie do minimum kadrowego dla potrzeb utworzenia/prowadzenia
kierunku studiów wyższych, w przypadku wygrania konkursu.
oświadczenie o znajomości i akceptacji zasad dotyczących własności intelektualnej i ochrony prawnej dóbr
intelektualnych.
informacja o przetwarzaniu danych osobowych.

Jednocześnie (do 15 sierpnia 2018r.) wyżej wymienione dokumenty należy zeskanować i przesłać e-mailem pod
adres: zofia.wodniecka@uj.edu.pl
Rozmowy kwalifikacyjne z wybranymi kandydatami odbędą̨ się osobiście lub w formie wideokonferencji poprzez Skype.
O dokładnym miejscu i godzinie rozmowy wybrani kandydaci zostaną powiadomieni za pośrednictwem e-maila.

Termin składania zgłoszeń upływa z dniem 15 sierpnia 2018 r o godz. 15.00.
Uniwersytet Jagielloński nie zapewnia mieszkań.
Druki oświadczeń można pobrać na stronie: http://www.dso.uj.edu.pl/druki-do-pobrania/dokumenty-dlakandydatow-pracownikow

Z upoważnienia
Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego
Dziekan Wydziału Filozoficznego UJ
prof. dr hab. Jarosław Górniak

