Kraków, 28.07.2022 r.
Instytut Psychologii Uniwersytetu Jagiellońskiego
ogłasza konkurs na
STYPENDIUM NAUKOWE DLA MŁODYCH NAUKOWCÓW
na Wydziale Filozoficznym, w Instytucie Psychologii, w Zakładzie Psychologii
Ogólnej, w Zespole Badania Bólu
w związku z realizacją projektu pt.
Uczenie się i oduczanie bólu od innych.
Weryfikacja i rozszerzenie społeczno-uczeniowego modelu wpływu placebo na ból
finansowanego ze środków Narodowego Centrum Nauki
w ramach konkursu OPUS 18
Zgodnie z art. 3 p. 3 Regulaminu przyznawania stypendiów naukowych dla młodych
naukowców w projektach badawczych finansowanych ze środków Narodowego
Centrum Nauki do konkursu przystąpić mogą: studenci studiów pierwszego lub
drugiego stopnia lub jednolitych studiów magisterskich, realizowanych w uczelniach
na terenie Polski, lub uczestnicy studiów doktoranckich lub doktoranci w szkole
doktorskiej.
Do udziału w konkursie zapraszamy:
• studentów co najmniej czwartego roku jednolitych studiów magisterskich lub
studentów studiów drugiego stopnia (kierunek psychologia lub kierunki
pokrewne),
• studentów studiów doktoranckich,
• doktorantów w szkole doktorskiej,
• osoby zainteresowane podjęciem kształcenia w szkole doktorskiej.
Wymagania:
• zainteresowanie bólem i działaniem placebo;
• znajomość oprogramowania statystycznego i umiejętność przeprowadzania analiz
statystycznych;
• biegła znajomość języka angielskiego w mowie i piśmie.
Zgodnie z art. 3 p. 12 Regulaminu przyznawania stypendiów naukowych dla młodych
naukowców w projektach badawczych finansowanych ze środków Narodowego
Centrum Nauki ocenie podlega:
• dotychczasowy dorobek naukowy kandydata, w tym publikacje w renomowanych
wydawnictwach lub czasopismach naukowych (50% oceny końcowej);
• jego osiągniecia wynikające z prowadzenia badań naukowych, stypendia, nagrody
oraz doświadczenie naukowe zdobyte w kraju lub za granicą, warsztaty i szkolenia
naukowe, udział w projektach badawczych (20% oceny końcowej);

• kompetencje do realizacji określonych zadań́ w projekcie badawczym (30 % oceny
końcowej).
Do obowiązków stypendysty będzie należało:
• przygotowywanie materiałów badawczych;
• programowanie procedur badawczych;
• prowadzenie badań eksperymentalnych w laboratorium (od poniedziałku do
czwartku w godzinach przedpołudniowych lub popołudniowych oraz w wybrane
piątkowe przedpołudnia);
• pełnienie roli modela w eksperymentach, wykorzystujących modelowanie
behawioralne;
• wprowadzanie wyników eksperymentów do oprogramowania statystycznego;
• przeprowadzanie analiz statystycznych;
• interpretacja wyników;
• przygotowywanie publikacji i prezentacji konferencyjnych;
• prezentacja wyników projektu na konferencjach naukowych;
• udział w spotkaniach zespołu badawczego (środy w godz. 13.00-14.30 oraz w
innych, ustalanych na bieżąco terminach);
• dyspozycyjność czasowa – gotowość do pracy stacjonarnej w Instytucie Psychologii
od poniedziałku do piątku przez ok. 8 godz. (okresowo możliwość pracy zdalnej);
konkretne godziny pracy stypendysty zostaną ustalone z uwzględnieniem terminów
zajęć dydaktycznych, w których będzie uczestniczył.
Oferujemy:
• stypendium w wysokości 5000 zł/miesiąc na 29 miesięcy;
• miejsce do pracy z biurkiem w pomieszczeniu typu „open space”;
• pracę w dynamicznie rozwijającym się Zespole Badania Bólu;
• możliwość zwiększenia doświadczenia w pracy naukowej;
• możliwość powiększenia dorobku naukowego o publikacje realizowane w Zespole
Badania Bólu;
• możliwość uczestnictwa w krajowych i międzynarodowych konferencjach
naukowych;
• możliwość realizacji własnych projektów naukowych we współpracy z członkami
Zespołu Badania Bólu.
Dokumenty:
Kandydaci przystępujący do konkursu winni złożyć w sekretariacie Instytutu
Psychologii UJ, Kraków, ul. Ingardena 6, p. 3.20 lub przesłać e-mailem pod adres
instytut.psychologii@uj.edu.pl następujące dokumenty:
1. podanie z listem motywacyjnym,
2. życiorys, uwzgledniający informacje o wyróżnieniach wynikających z prowadzenia
badań naukowych, stypendiach, nagrodach, doświadczeniu naukowym zdobytym
poza macierzystą jednostką naukową w kraju lub za granicą, warsztatach i
szkoleniach naukowych, udziale w projektach badawczych;

3. zaświadczenie o posiadaniu statusu studenta i roku studiów lub odpis dyplomu
ukończenia studiów wyższych, lub zaświadczenie o uczestnictwie w studiach
doktoranckich;
5. wykaz publikacji i prezentacji konferencyjnych;
6. kopie publikacji naukowych;
7. opinię samodzielnego pracownika naukowego;
8. podpisane: informacja o przetwarzaniu danych osobowych i zgoda na przetwarzanie
danych (wzory dołączone do ogłoszenia).
Termin składania zgłoszeń upływa z dniem 15 września 2022 r.
Wybrane osoby zostaną zaproszone na rozmowę kwalifikacyjną w języku angielskim,
która odbędzie się 28 września 2022 r.
Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi najpóźniej do dnia 30 września 2021 r.
Regulamin przyznawania stypendiów naukowych dla młodych naukowców w
projektach badawczych finansowanych ze środków Narodowego Centrum Nauki:
https://www.ncn.gov.pl/sites/default/files/pliki/uchwalyrady/2019/uchwala25_2019-zal1.pdf
Streszczenie projektu: https://projekty.ncn.gov.pl/opisy/463390-pl.pdf
Dodatkowych informacji udziela kierownik projektu, prof. dr hab. Przemysław Bąbel,
e-mail: przemyslaw.babel@uj.edu.pl.

INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH
Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27
kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych
osobowych (…) („Rozporządzenie Ogólne”) Uniwersytet Jagielloński informuje, iż:
I. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Uniwersytet Jagielloński, ul. Gołębia
24, 31-007 Kraków.
II. Inspektorem ochrony danych w Uniwersytecie Jagiellońskim jest Pani Monika Tokarczyk,
ul. Gołębia 24 pok.31, adres e-mail: iod@uj.edu.pl, tel. (12) 663 12 25.
III. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu przeprowadzenia procedury
konkursowej, a w razie przyjęcia do pracy - w związku z wykonywaniem umowy
stypendialnej.
IV. Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest dobrowolne, lecz konieczne do
uczestnictwa w procedurze rekrutacyjnej. Konsekwencją niepodania danych osobowych
będzie brak możliwości udziału w rekrutacji.
V. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane na podstawie Pani/Pana zgody, a po
zakwalifikowaniu, w celu zawarcia umowy stypendialnej zgodnie z Rozporządzeniem
Ogólnym.
VI. Pani/Pana dane osobowe będą przekazywane do państw trzecich na podstawie: jeżeli
Pani/Pana dane w procesie rekrutacji zostaną przekazane Uniwersytetowi Jagiellońskiemu
w wersji elektronicznej, mogą one być przetwarzane w chmurze Office 365 OneDrive na
podstawie podpisanej umowy powierzenia pomiędzy UJ i Microsoft oraz na podstawie
wdrożonego przez Microsoft dokumentu zwanego „Tarczą Prywatności”.
VII. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres: do czasu zakończenia
procedury konkursowej, a w razie zawarcia umowy stypendialnej po jej wygaśnięciu w
celach archiwalnych przez 50 lat.
VIII. Posiada Pani/Pan prawo do: dostępu do treści swoich danych oraz ich sprostowania,
usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia danych, wniesienia sprzeciwu wobec
przetwarzania, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na
zgodność z prawem przetwarzania (*jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie
zgody), którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Wycofanie zgody na
przetwarzanie danych osobowych można przesłać e-mailem na adres:
instytut.psychologi@uj.edu.pl, pocztą tradycyjną na adres Instytut Psychologii, ul. R.
Ingardena 6,030-060 Kraków lub wycofać osobiście stawiając się w jw.
IX. Ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych,
gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy
Rozporządzenia Ogólnego.
Potwierdzam, że zapoznałem(am) się i przyjmuję do wiadomości powyższe informacje.

…………………………………………………………………
Miejscowość, data, czytelny podpis
ZGODA NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do
realizacji procedury konkursowej, zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady
(UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 oraz ustawą o ochronie danych osobowych z dnia
10.05.2018 (Dz.U 2018 poz. 1000) oraz zgodnie z klauzulą informacyjną dołączoną do mojej
zgody.
…………………………………………………………………
Miejscowość, data, czytelny podpis

…………………………………………………………………
Miejscowość, data, czytelny podpis

