
 

 

 

 

 

Nazwa stanowiska:  

 

Doktorant – stypendysta do projektu  

Opiekunowie projektu: prof. dr hab. Maria Lewicka & dr Adrian Wójcik (Instytut 

Psychologii UMK) 

Typ konkursu:  

Konkurs, w ramach którego wyłoniony zostanie słuchacz Szkoły Doktorska Nauk 

Społecznych – Academia Rerum Socialium Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu 

do realizacji celów Uniwersyteckiego Centrum Doskonałości „Interakcje – umysł, 

społeczeństwo, środowisko (IMSErt)”. 

Nazwa jednostki:  

 

Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu, Uniwersyteckie Centrum Doskonałości 

„Interakcje - umysł, społeczeństwo, środowisko (IMSErt) – Toruń  

Opis stanowiska: 

Doktorant(ka) realizujący(a) zadania badawcze w ramach Uniwersyteckiego Centrum 

Doskonałości „Interakcje - umysł, społeczeństwo, środowisko (IMSErt). Tematyka 

doktoratu jest do dokładniejszego ustalenia, ale będzie dotyczyć uwarunkowań postaw  

i zachowań prośrodowiskowych, i będzie oparta na badaniach z zakresu psychologii 

prośrodowiskowej prowadzonej w ramach Centrum Doskonałości. Poza stypendium 

doktoranckim, doktorant(ka) będzie miał(a) możliwość aplikowania o środki na badania, 

staże zagraniczne, szkolenia metodologiczne etc. w ramach środków przyznanych  

w Inicjatywie Doskonałości – Uczelni Badawczej. Doktorat będzie realizowany  

w dziedzinie nauk społecznych. 

 

Wymagania: 

• Ukończone studia w dziedzinie nauk społecznych (preferowany tytuł magistra 

psychologii); 

• Udokumentowane zainteresowania badawcze psychologią środowiskową,  

ze szczególnym naciskiem na zagadnienia ochrony środowiska, uwarunkowań 

postaw  

i zachowań prośrodowiskowych; 

• Doświadczenie w prowadzeniu badań eksperymentalnych i/lub sondażowych, 

dobre opanowanie programów statystycznej analizy danych (np. SPSS); 

• Dobra znajomość języka angielskiego w mowie i piśmie (przynajmniej  

na poziomie B2); 



 

 

 

 

 

• Dobre zdolności organizacji pracy; 

• Dodatkowym atutem będą osiągnięcia w postaci publikacji oraz wystąpień  

na konferencjach; 

• Odbycie rozmowy kwalifikacyjnej z promotorami. 

Opis zadań: 

• Udział w realizacji wszystkich zadań przewidzianych w projekcie badawczym: 

przygotowanie materiałów badawczych do dużych badań sondażowych 

dotyczących postaw i zachowań prośrodowiskowych, przeprowadzenie badań 

pilotażowych, zaprojektowanie ostatecznych eksperymentów i badań 

sondażowych, statystyczna analiza otrzymanych danych; 

• Prezentacje wyników na konferencjach i w anglojęzycznych publikacjach 

naukowych; 

• Regularny udział w spotkaniach naukowych i pracach badawczych prowadzonych  

w Instytucie Psychologii UMK. 

Termin składania ofert: 20 września 2021, 23:59 

Forma składania ofert: e-mail: imsert@umk.pl 

Warunki zatrudnienia: 

• Wysokość stypendium: 2600 zł netto do ewaluacji (2 lata) i 3900 netto  

po miesiącu, w którym została przeprowadzona ocena śródokresowa) 

• Przewidywana data rozpoczęcia studiów: 2021-10-20 

• Okres pobierania stypendium: 48 miesięcy 

Wymagane dokumenty: 

1. Zaświadczenie o ukończeniu studiów magisterskich w zakresie psychologii;  

2. Życiorys lub CV zawierające informacje o aktywności naukowej,  

w tym zainteresowaniach i osiągnięciach naukowych kandydata, w szczególności 

o: 

a. pracach badawczych i organizacyjnych, 

b. publikacjach, 

c. udziale w konferencjach naukowych, 

d. udziale w projektach badawczych, 

e. nagrodach i wyróżnieniach, 

f. stażach badawczych, 

g. karierze zawodowej, 

h. znajomości języków obcych; 

3. Skany materiałów potwierdzających wskazaną w życiorysie lub CV aktywność 

naukową; 



 

 

 

 

 

4. Fotografię przedstawiającą twarz kandydata, umożliwiającą jego identyfikację; 

5. Oświadczenie, czy jest lub był doktorantem albo uczestnikiem studiów 

doktoranckich lub posiada bądź posiadał wszczęty przewód doktorski  

albo postępowanie w sprawie nadania stopnia doktora, a jeżeli tak – tytuł 

rozprawy doktorskiej albo projektu badawczego przygotowywanego przez 

kandydata, z podaniem imienia i nazwiska jego opiekuna naukowego  

lub promotora; 

6. Oświadczenie o zapoznaniu się z treścią Uchwały oraz treścią art. 40 i art. 41 

Kodeksu postępowania administracyjnego;8) skany kart przebiegu studiów I i II 

stopnia lub jednolitych studiów magisterskich, lub dokumentów równoważnych  

(np. suplement do dyplomu); 

7. List motywacyjny (do 3 stron) zawierający opis zainteresowań badawczych 

kandydata/ki wraz z opisem doświadczenia naukowego przydatnego w realizacji 

projektu; 

8. 1 list referencyjny – opinia pracownika naukowego; 

9. OŚWIADCZENIE O WYRAŻENIU ZGODY NA PRZETWARZANIE 

DANYCH OSOBOWYCH. 

W stopce listu motywacyjnego należy umieścić zgodę na przetwarzanie danych 

osobowych następującej treści: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych 

osobowych zawartych w dokumentach aplikacyjnych w celu przeprowadzenia 

postępowania rekrutacyjnego przez Uniwersyteckie Centrum Doskonałości „Interakcje - 

umysł, społeczeństwo, środowisko (IMSErt)". 

W kwestiach merytorycznych dotyczących konkursu należy kontaktować się  

z opiekunami projektu, natomiast w sprawach administracyjnych prosimy o kontakt  

z Sekretariatem UCD IMSErt (imsert@umk.pl). 

 

 


