
Oferta pracy w projekcie finansowanym przez NCN na stanowisku post-doc 

 

Poszukujemy Kandydata/Kandydatki ze stopniem doktora lub jego zagranicznym 

odpowiednikiem (np. Ph.D.) w zakresie psychologii do projektu dotyczącego czynników 

indywidualnych i kulturowych w użyciu ironii werbalnej. Kandydaci powinni posiadać 

doświadczenie akademickie w zakresie przygotowania publikacji naukowych. 

Zainteresowanie naukowe językiem figuratywnym, językiem niedosłownym, ironią lub 

sarkazmem jest pożądane. Do realizacji projektu potrzebne będą umiejętności wnioskowania 

statystycznego oraz płynna znajomość języka angielskiego i języka polskiego. 

 

Wymagania od Kandydata/Kandydatki: 

 

-stopień doktora lub jego zagraniczny odpowiednik (Ph.D.) 

-ukończone studia psychologiczne oraz filologia angielska lub lingwistyka stosowana 

-biegła znajomość języka angielskiego i polskiego w mowie i piśmie 

-znajomość metod badawczych w naukach społecznych i w lingwistyce 

-dobra znajomość statystyki, w tym znajomość programu SPSS lub R 

-umiejętność pisania tekstów naukowych potwierdzona publikacjami w recenzowanych 

czasopismach naukowych 

-doświadczenie w prowadzeniu badań związanych z językiem figuratywnym lub 

niedosłownym, atutem będzie znajomości tematyki ironii werbalnej lub sarkazmu 

-atutem będzie doświadczenie pobytu naukowego w zagranicznym ośrodku akademickim 

-umiejętność programowania oraz znajomość programu Python będzie dodatkowym atutem 

-dyspozycyjność 

 

Opis zadań: 

-wyszukiwanie, selekcja i kodowanie przeprowadzonych badań wg określonych słów 

kluczowych oraz przygotowanie danych do wprowadzenia do bazy która będzie 

wykorzystana do metaanalizy 

-udział w wyborze i przygotowaniu narzędzi badawczych do badań pilotażowych i badania 

głównego 

-przygotowanie i wykonanie zaplanowanych w projekcie badań 

-kodowanie danych 

-analiza uzyskanych wyników, analiza statystyczna 

-konsultacje uzyskanych wyników ze współpracownikami, w tym współpracownikami 

zagranicznymi 

-udział w przygotowaniu manuskryptów 

 

 

Forma składania ofert: email: nbanasik@aps.edu.pl 

 

 

Zgłoszenie powinno zawierać: 

 

1. Życiorys naukowy wraz z listą publikacji (z klauzulą "Wyrażam zgodę na przetwarzanie 

moich danych osobowych zawartych w dokumentach aplikacyjnych") 

2. List motywacyjny, z krótkim opisem zainteresowań naukowych kandydata/kandydatki. 

3. Kopia dyplomu doktorskiego (doktorat powinien być przyznany przez jednostkę inną niż 

Akademia Pedagogiki Specjalnej, nie wcześniej niż 7 lat od daty zgłoszenia, w przypadku 

urodzenia lub przysposobienia dziecka okres ten może zostać wydłużony o 18 miesięcy). 



 

 

Wszystkie dokumenty powinny zostać przesłane drogą elektroniczną na adres 

nbanasik@aps.edu.pl, w terminie do 10 października 2020 r., z obowiązkową zgodą na 

przetwarzanie danych osobowych kandydatów (należy skorzystać z klauzuli "Wyrażam zgodę 

na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w dokumentach aplikacyjnych"). W 

temacie wiadomości e-mail prosimy o wpisanie [Konkurs na stanowisko Post-doca w 

projekcie nr  2019/35/D/HS2/01005] 

 

Wybrani kandydaci zostaną zaproszeni na rozmowę kwalifikacyjną w formie 

wideokonferencji. 

 

Rozpoczęcie zatrudnienia planowane jest 1 listopada 2020, zatrudnienie na okres 16 miesięcy 

w pełnym wymiarze godzin.  

 

W okresie pobierania wynagrodzenia zatrudniona osoba nie może pobierać innego 

wynagrodzenia ze środków przyznanych w ramach kosztów bezpośrednich z projektów 

badawczych finansowanych w konkursach NCN ani pobierać wynagrodzenia u innego 

pracodawcy na podstawie umowy o pracę, w tym również u pracodawcy z siedzibą poza 

terytorium Polski.  

 


