Pracownia Psychopatologii Eksperymentalnej

POSZUKUJE DOKTORANTKI/TA
do projektu:
„Anomalie percepcyjne z perspektywy psychopatologii eksperymentalnej: wpływ nastawienia
poznawczego na fałszywe spostrzeżenia słuchowe w odniesieniu do kontinuum słuchowych anomalii
percepcyjnych w grupie klinicznej i nieklinicznej.”
Finansowanego ze środków Narodowego Centrum Nauki (PRELUDIUM BIS).

Osoby zainteresowane proszone są o zapoznanie się z opisem projektu:

https://www.ncn.gov.pl/sites/default/files/listy-rankingowe/2019-09-16/streszczenia/459633-pl.pdf
Kierownik projektu: dr hab. Łukasz Gawęda, Prof. IP PAN
Czas trwania projektu: 36 miesięcy (w tym 4 miesięczny staż naukowy w 2021 roku w Klinice Psychiatrii w
Hamburgu, Prof. Steffen Moritz)
Wysokość stypendium: 5000 zł w pierwszym roku, oraz 6000 zł w kolejnym (po pozytywnej ewaluacji).
Wymiar pracy: (40 godzin/tygodniowo)
Miejsce pracy: IP PAN, Pracownia Psychopatologii Eksperymentalnej, Warszawa, ul. Jaracza 1
Termin zgłoszeń: do 31.07.2020
Termin rozmów kwalifikacyjnych (online) z wybranymi kandydatami: druga połowa 08.2020.
Rozpoczęcie pracy: 1.10.2020 r.

Profil pracowni: Pracownię Psychopatologii Eksperymentalnej tworzy zespół psychologów pod
kierownictwem dr hab. Łukasza Gawędę, Prof. IP PAN badających psychologiczne mechanizmy zaburzeń
psychicznych wykorzystując metody psychologii eksperymentalnej. Głównym zainteresowaniem Pracowni są
zaburzenia psychotyczne oraz stany ryzyka psychoz i ich mechanizmy. Członkowie Pracowni aktywnie
publikują wyniki badań w najlepszych czasopismach naukowych. Z publikacjami Pracowni można się zapoznać
na stronie RG: https://www.researchgate.net/profile/ukasz_Gaweda.

Oferujemy: Celem projektu jest przeprowadzenie prac badawczych, które zaowocują cyklem publikacji do
doktoratu kandydata/tki. Oferujemy pracę w młodym, ambitnym i odnoszącym sukcesy naukowe zespole.
Udział w projekcie pozwoli rozwijać umiejętności w prowadzeniu badań eksperymentalnych w kontekście
poznawania mechanizmów anomalii percepcyjnych (tutaj halucynacje i predyspozycje do halucynacji). Projekt
jest kontynuacją prowadzonych wspólnie z ośrodkiem w Hamburgu badań nad rolą nadmiernej
perceptualizacji w psychozach. Obecny projekt realizowany jest również we współpracy z Prof. Steffenem
Moritzem z Hamburga i zakłada odbycie 4 miesięcznego stażu naukowego w partnerskiej placówce. Ponadto
doktorant/ka będzie miał/a możliwość udziału w konferencjach naukowych i szkoleniach. Przygotowywanie
publikacji i prowadzenie pracy doktorskiej pod okiem kierownika Pracowni .
Warunki aplikowania oraz wymagania wobec kandydatów:
- tytuł magistra psychologii (preferowani absolwenci kierunków psychologia kliniczna, neurokognitywistyka)
- warunkiem podjęcia zatrudnienia będzie posiadanie statusu uczestnika szkoły doktorskiej Graduate School
for Social Research (Szkoła Doktorska Instytutu Psychologii PAN) w dniu 1.10.2020 (*osobna rekrutacja).
- wysoka motywacja do uczestnictwa we wszystkich etapach badań: przygotowanie procedur badawczych
(eksperymentalne zadania behawioralne); rekrutacja osób badanych i promocja projektu; projektowanie i
przeprowadzanie eksperymentów z udziałem osób badanych; analiza danych zgromadzonych w ramach
projektu; prezentacja wyników na konferencjach i przygotowanie publikacji.
- praca we współpracy z ośrodkami klinicznymi (udział pacjentów z diagnozą schizofrenii) wymagane
doświadczenie kliniczne;
- bardzo dobra znajomość języka angielskiego w mowie i piśmie;
- gotowość do współpracy w zespole badawczym; dobre zdolności organizacji pracy;
- preferowani będą kandydaci mający doświadczenie w pracy przy projektach finansowanych (np. w
charakterze wykonawcy) lub innych z udziałem grup klinicznych;
- bardzo dobra znajomość analiz statystycznych (SPSS; R);
- Oczekujemy od kandydatów/tek zaangażowania również w inne prace badawcze i inne aktywności Pracowni;

Zainteresowane osoby proszone są o składanie aplikacji zawierającej:
1. CV ze spisem publikacji oraz innych osiągnięć naukowych (udział w pracach badawczych; tytuł pracy mgr
oraz promotor) i informacji istotnych w kontekście projektu
2. List motywacyjny
3. Dwa listy rekomendacyjne (od pracowników naukowych ze stopniem co najmniej doktora nauk).
Powyższe dokumenty prosimy przesyłać na adres l.gaweda@psych.pan.pl (dr hab. Łukasz Gawęda, Prof. IP
PAN). oraz sekretariat@psych.pan.pl w terminie do godziny 10.00, 31.07.2020.
Maila proszę zatytułować - „Konkurs na stanowisko doktoranta – Gawęda Preludium Bis - 2020 – Imię i
nazwisko”.

Prosimy o zamieszczenie w CV następującej klauzuli:
“Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w niniejszym formularzu
rekrutacyjnym przez Instytut Psychologii PAN z siedzibą w Warszawie przy ul. Jaracza 1 dla potrzeb rekrutacji

(administrator danych), zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 z dnia 27
kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w
sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE w ramach realizacji
obowiązku prawnego ciążącego na administratorze danych (art.6 ust.1 lit. a ) oraz ustawą z dnia 10 maja 2018
r. o ochronie danych osobowych (Dz.U.2018 poz.1000).”

Klauzula informacyjna
Administratorem Pani/a danych osobowych jest Instytut Psychologii Polskiej Akademii Nauk z siedzibą w
Warszawie (00-378) przy ul. Jaracza 1. W sprawach związanych z Pani/a danymi proszę kontaktować się z
Inspektorem Ochrony Danych, adres e-mail; sekretariat@psych.pan.pl. Dane osobowe przetwarzane są w celu
rekrutacji na stanowisko określone w ogłoszeniu prowadzonej przez Instytut Psychologii PAN, na podstawie
art. 6 ust. 1 lit. a i b RODO. Dane będą przechowywane w czasie niezbędnym do zrealizowania rekrutacji,
maksymalnie przez okres do 30. września 2020. Osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo dostępu do
swoich danych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec ich
przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, a także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.
Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do realizacji wskazanego celu. Dane osobowe nie będą
przekazywane do państwa trzeciego. Pozyskane dane osobowe przekazywane będą tylko organom lub
podmiotom publicznym uprawnionym do uzyskania danych na podstawie obowiązujących przepisów.

