
Szanowni Państwo, Studenci Psychologii UWr, 

Obecna sytuacja wiąże się z kryzysem ekonomicznym, którego przykrych skutków doświadcza niestety 

część studentów naszego kierunku. Podobnie jak to miało miejsce w zeszłym semestrze, również teraz 

chcielibyśmy, na ile jesteśmy w stanie, pomóc w tej trudnej dla wszystkich sytuacji.  

W związku z tym przygotowaliśmy ponownie dla Państwa propozycję udziału w projektach studenckich, w 

których przewidziano dla Państwa wynagrodzenie. Mają one na celu zwiększenie Państwa umiejętności 

badawczych i będą realizowane we współpracy oraz pod kierunkiem, pracowników IPs. Tym razem 

umowy muszą być podpisane bardzo szybko, bo już od 19.10.20, a skończyć muszą się najpóźniej 

25.11.20. Wynika to z terminarza rozliczeń finansowych Uniwersytetu Wrocławskiego. Dlatego prosimy, 

aby zgłaszały się osoby, które posiadają wolny czas i będą w stanie zrealizować powierzone zadania, 

najlepiej osoby, które nie posiadają stałego zatrudnienia lub pracują jedynie w niewielkim wymiarze 

godzin. 

11 projektów badawczych, do których zapraszają Państwa wykładowcy, zostało szczegółowo opisanych w 

tabeli umieszczonej pod listem. W wielu z nich zatrudniona będzie więcej niż jedna osoba. 

Teraz kilka ważnych informacji organizacyjnych porządkujących warunki rekrutacji do projektów. 

1. Studenci zainteresowani udziałem w danym projekcie wypełniają formularz zgłoszeniowy (w 

aplikacji MSForms), który będzie dostępny w dn. 13.10 (wtorek) w godz. 13.00 - 17.00 na stronie: 

student.psychologia.uni.wroc.pl. 

2. W formularzu można zaznaczyć maksymalnie 3 opcje współpracy badawczej. Pomoże to w 

następnym etapie rekrutacji dobrać projekt do zainteresowań studenta, w przypadku, gdy jego 

pierwszy wybór będzie już zajęty. 

3. Aby umożliwić jak największej grupie studentów naszego kierunku udział w projektach badawczych, 

każdy student może realizować tylko jedną z propozycji współpracy. Jeśli po zakończeniu 

rekrutacji w puli projektów zostaną wolne miejsca, będą one rozdzielone pomiędzy osoby już 

zrekrutowane.  

4. Zgłaszać się do projektów nie mogą tym razem osoby, które zakwalifikowały się do nich w zeszłym 

semestrze. 

5. Pierwszeństwo w zakwalifikowaniu się do udziału w projektach badawczych będą mieli studenci 

studiów niestacjonarnych, co wynika z konieczności ponoszenia przez nich opłat za studia i 

uzasadnionej potrzebie ekonomicznego wsparcia w tym zakresie. Dla studentów stacjonarnych 

została jednak też przydzielona pewna pula miejsc w projektach.  

6. W przypadku większej liczby chętnych niż miejsc o zakwalifikowaniu na listę osób, które wezmą 

udział w projektach badawczych decydować będzie losowanie.  

7. Osoby zakwalifikowane zostaną poinformowane o tym mailowo.  

8. Dodatkowe informacje, które nie zostały ujęte w tabeli uzyskacie Państwo już po zakwalifikowaniu 

do danego projektu, od osoby prowadzącej dane badanie. 

 

Zapraszamy do udziału w rekrutacji! 

Dyrekcja Instytutu Psychologii UWr 



Lista projektów 

 

Pracownik proponujący 
projekt 

Cel zadania - zakres prac 

1 dr hab. Alicja Senejko 

Zakres prac: Rekrutacja osób badanych oraz monitorowanie procesu zbierania 

danych. Przygotowanie bazy danych z dwuetapowych badań.                                                        

Opis projektu: Projekt badawczy dotyczy ustosunkowania wobec zagrożeń 

związanych z pandemią i jego wpływu na możliwości wzrostu potraumatycznego 

u pracowników służb medycznych. Badanie odbywa się w pełni online – osoby 

badane korzystać będą z aplikacji otwieranej z przeglądarki. Do każdej z osób 

badanych będzie dwukrotnie wysyłany link do aplikacji (z około miesięczną 

przerwą), z prośbą o zalogowanie się do aplikacji i wypełnienie zestawu 

kwestionariuszy.                                             

Wycena: Godzina pracy wyceniana jest na 25zł brutto. Szacowany nakład pracy 

związany z uzyskaniem kompletu danych od jednej osoby badanej i ich wpisaniem 

do bazy danych to 2 godziny.                                                   

Wypłata: 1500 brutto – następuje po uzyskaniu kompletu danych od 30 osób.                                                                                          

Terminarz prac: natychmiast po podpisaniu umowy 

2 dr Katarzyna Durniat 

Projekt dotyczy konsekwencji doświadczania mobbingu w miejscu pracy.                                                                               

Zakres prac:  Przeprowadzenie anonimowych badań kwestionariuszowe (czyli: 

zebranie danych kwestionariuszowych i utworzenie elektronicznej bazy danych).                                                                                      

Opis: Metody: kwestionariusz SDM, CISS i GHQ28. Metodyka: badania 

kwestionariuszowe typu papier-ołówek Próba: heterogeniczna próba N=100 z 

populacji wyjściowej osób dorosłych pracujących (dowolne: stanowiska, wiek 

oraz staż i miejsce pracy respondentów).                                                                        

Wycena: pracę wyceniam na 1000 zł (szacunkowo 40 godzin pracy po 25 zł/h, 

czyli 10 zł za każdą przebadaną osobę) – dane od 100 respondentów.                                                          

Terminarz: od podpisania umowy. 

3a dr Kamila Czepczor-

Bernat 

  

  

A. Projekt I: 

Zakres prac: Rekrutacja osób badanych oraz zbieranie ankiet internetowo.                                                                              

Projekt badawczy dotyczy oceny zachowań żywieniowych u osób dorosłych (wiek 

18-64 r.ż.). Badanie odbywa się online. Osoba rekrutująca ma za zadanie dotrzeć 

do grupy odbiorców oraz przesłać link do ankiety (Formularz Google), prosząc o 

jej uzupełnienie.                                  

Wycena: Godzina pracy jest wyceniona na 25zł brutto. Szacowany nakład pracy 

związany z uzyskaniem kompletu danych od jednej osoby badanej to około 36 

minut.                                                                          

Wypłata: 1500 brutto – następuje po uzyskaniu kompletu danych od 100 osób (50 

kobiet i 50 mężczyzn).                                                    

Terminarz prac: natychmiast po podpisaniu umowy. 

 

3b 

B. Projekt II: 

Zakres prac: Rekrutacja osób badanych oraz zbieranie ankiet internetowo.Projekt 

badawczy dotyczy oceny różnych aspektów funkcjonowania psychologicznego w 

diadzie rodzic-dziecko.  Badanie odbywa się online. Osoba rekrutująca ma za 

zadanie dotrzeć do grupy odbiorców (rodzic + dziecko 10-16 r.ż.) oraz przesłać im 

linki do ankiety (Formularz Google), prosząc o jej uzupełnienie.   

Wycena: Godzina pracy jest wyceniona na 25zł brutto. Szacowany nakład pracy 

związany z uzyskaniem kompletu danych od jednej diady to 1 godzina.                             

Wypłata: 1500 brutto – następuje po uzyskaniu kompletu danych od pełnych 60 

diad (60 dzieci + 60 rodziców tych dzieci).                                                                                   

Terminarz prac: natychmiast po podpisaniu umowy 

 



4 dr hab. Anna Brytek-

Matera prof. UWr 

Badania: Celem badań jest ocena czynników predykcyjnych uzależnienia od 

jedzenia (food addiction) u osób z nadmierną masą ciała (BMI powyżej 25 

kg/m2). Postawiona hipoteza zakłada, że czynnikami determinującymi 

uzależnienie od jedzenia u osób z nadwagą i/lub otyłością będą zaburzenia 

depresyjne, impulsywność, emocjonalny styl jedzenia oraz niski poziom 

aktywności fizycznej (zachowania sedenteryjne). Wyniki badań wypełnią 

istniejącą lukę w zakresie, w dużym stopniu, nieznanych czynników 

warunkujących ten rodzaj uzależnienia behawioralnego w grupie osób z 

nadmierną masą ciała. Badania zostaną przeprowadzone w formie online. W tym 

celu zostanie wykorzystana platforma badawcza do badań online - Survey 

Monkey. Na uzupełnienie kwestionariuszy uczestnicy badań będą dysponować 3 

dniami.  

Wycena: Godzina pracy studenta wyceniana jest na 25zł brutto. Szacowany 

nakład pracy związany z uzyskaniem kompletu danych od jednej osoby badanej to 

30 minut.  

Wypłata: 1500 brutto – następuje po uzyskaniu wypełnionych kwestionariuszy od 

120 osób z nadwagą lub otyłością.                                                                                                  

Terminarz prac: natychmiast po podpisaniu umowy.                                                                                            

5 dr Joanna Piskorz, dr 

Marcin Czub 

Zakres prac: Rekrutacja osób badanych oraz monitorowanie procesu zbierania 

danych. 

Projekt badawczy dotyczy wpływu częstotliwości oddechu oraz proporcji 

wdechu/wydechu na poziom lęku. Badanie odbywa się w pełni online – osoby 

badane korzystać będą z aplikacji otwieranej z przeglądarki. Każda z osób 

badanych siedmiokrotnie (nie częściej niż raz dziennie) będzie logowała się do 

aplikacji, odpowiadała na serię pytań oraz wykonywała 10 minutowy trening 

oddechowy z określonymi parametrami oddechu. 

Zlecenie pracy przy tym projekcie oprócz rekrutacji osób badanych dotyczy 

również monitorowania czy osoby badane każdego dnia logują się do aplikacji 

oraz wykonują trening oddechowy. Wypłata dotyczy pełnego kompletu danych od 

każdej osoby badanej – czyli siedmiu wykonanych treningów oddechowych. 

Wycena: Godzina pracy wyceniana jest na 25zł brutto. Szacowany nakład pracy 

związany z uzyskaniem kompletu danych od jednej osoby badanej to 2 godziny. 

Wypłata: 1500 brutto – następuje po uzyskaniu kompletu danych od 30 osób. 

Terminarz prac: Natychmiast po podpisaniu umowy 

6 dr hab. Kinga 

Lachowicz-Tabaczek, 

prof. UWr., dr Bogna 

Bartosz 

Zakres prac: Rekrutacja osób badanych, monitorowanie procesu zbierania 

danych oraz przygotowanie zestawienia i wstępnej kategoryzacji danych 

jakościowych.                                                                                       Projekt 

dotyczy doświadczania poczucia autentyczności w miejscu pracy. W badaniu będą 

uczestniczyć osoby posiadające co najmniej roczne doświadczenie w pracy 

zawodowej.  Badanie odbywa się w pełni online – osoby badane będą opisywać 

sytuacje zawodowe, w których czuły się w pełni autentycznie (30 osób) lub też 

czuły się zupełnie nieautentycznie (30 osób) oraz wypełnią "metryczkę" i krótką 

ankietę dotycząca dotychczasowego przebiegu pracy zawodowej. Czas 

wypełnienia ankiety przez osobą badaną wynosi ok. 8-10 minut. Osoba badana 

uczestniczy w badaniu jednokrotnie.                                                                                      

Wycena: Godzina pracy wyceniana jest na 25zł brutto. Szacowany nakład pracy 

związany z uzyskaniem danych od jednej osoby badanej, przygotowaniem 

zbiorczego zestawienia i  kategoryzacji danych wg podanych kryteriów, to 1 

godzina.                                                                           

 Wypłata: 1500 brutto – następuje po uzyskaniu kompletu danych od 60 osób 

wraz z przygotowaniem zestawienia odpowiedzi osób badanych w MS Word i 

wstępną klasyfikacją sytuacji opisanych przez badanych wg kryteriów podanych 

przez autorki projektu.                                                 

Terminarz prac: natychmiat po podpisaniu umowy  



7 dr Izabela Lebuda Zakres prac: Zlecenie dotyczy Nagrody Nobla z fizyki  

ETAP 1. Uzupełnienie bazy danych dotyczących Laureatów i Nominowanych do 

Nagrody Nobla we wskazanej dziedzinie. Dane są zamieszczone na jednej stronie, 

wymagają jednak wyszukania, sprawdzenia i przepisana do bazy.                                                

ETAP 2. Wyszukanie w Internecie zdjęć prezentujących twarz Laureatów i 

Nominowanych do Nagrody Nobla, zdjęcia muszą być en face. Zdjęcia będzie 

trzeba opisać imieniem i nazwiskiem i umieścić w dedykowanym pliku.  

ETAP 3. W przypadku Noblistów i Nominowanych, których zdjęcia udała się 

znaleźć w ETAPIE 2, sprawdzenie i wpisanie do bazy w ilu językach mają stronę 

w Wikipedii i ile znaków (bez spacji) w ENCYCLOPÆDIA BRITANNICA 

(wersji online) im poświęcono. Przed rozpoczęciem pracy przekażę pisemną 

szczegółową instrukcję i zorganizuję szkolenie online i pokażę kolejno, jak 

wykonać każdy krok projektu (przewidywany czas szkolenia to 30 minut). Przez 

cały czas trwania prac możliwe będą konsultacje.                                         

Wycena: Uzupełnienie bazy danych (etap 1) to około 15 godzin pracy, 

wyszukanie zdjęć w Internecie wymaga około 30 godzin pracy (etap 2), 

uzupełnienie informacji o Noblistach (etap 3) wymaga około 15 godzin pracy. 

Wykonanie całości pracy to około 60 h. Godzina pracy w projekcie jest wyceniona 

na 25 złotych (brutto).                                                             

 Wypłata: 1500 PLN (brutto) następuje po przesłaniu kompletnej bazy i zdjęć. 

Kompleta baza zawiera dane z etapu 1., 2. i 3. dla jednej wyznaczonej dziedziny.                                                               

Terminarz pracy: pracę można rozpocząć od razu, zakończenie zaplanowano 20 

listopada 2020 roku. 

8 mgr Michał Stefańczyk 

 Zakres prac: Rekrutacja osób badanych i kontrola nad ukończeniem przez nich 

badania. Projekt badawczy dotyczy wrażliwości emocjonalnej oraz strategii 

poszukiwania partnera. Badanie odbywa się w pełni online – osoby badane 

korzystać będą z aplikacji bądź strony internetowej. Każda z osób badanych 

rozegra krótką grę komputerową i wypełni kwestionariusze psychologiczne.                                       

Wycena: Godzina pracy wyceniana jest na 25zł brutto. Szacowany nakład pracy 

związany z uzyskaniem kompletu danych od jednej osoby badanej to 30 minut.                                                                                    

Wypłata: 1500 brutto – następuje po uzyskaniu kompletu danych od 120 osób.                                                                                          

Terminarz prac: natychmiast po podpisaniu umowy.  

9 dr hab. Michał Białek 

Zakres prac: Etap 1. Przygotowanie materiałów badawczych. Zadaniem 

badanego będzie znalezienie 8-10 piosenek które wykonywane są przez tych 

samych artystów w języku polskim i angielskim, oraz stworzenie z nich utworów 

a’la karaoke – z audio i wyświetlającym się tekstem piosenki.  Etap 2. Zebranie 

danych od osób dwujęzycznych (n = 200) w badaniu online.  Badani oceniać będą 

obrazy oraz piosenki, raz w języku ojczystym a raz w języku obcym.  Zadaniem 

osoby jest rekrutacja dostatecznej liczby osób znających język angielki. Badanie 

trwać będzie około 10 minut.                                                                            

Wypłata: 1500 brutto – następuje po zakończeniu badania.        

Terminarz prac: natychmiast po podpisaniu umowy.  

10 mgr Marta Kowal 

Zakres prac: Rekrutacja osób badanych oraz monitorowanie procesu zbierania 

danych. Celem projektu badawczego jest sprawdzenie rzetelności oraz trafności 

behawioralnych miar zachowań prospołecznych w paradygmacie gier 

ekonomicznych. Zadaniem badacza będzie zaproszenie osób badanych do wzięcia 

udziału w badaniu. Godzina pracy wyceniana jest na 25zł brutto. Rekrutacja jednej 

osoby potrwa szacunkowo 5 minut.  

Wypłata: 1500 zł brutto – następuje po zebraniu danych.            

Terminarz prac: natychmiast po podpisaniu umowy.  

 

 

 


