
 

   
 

Kraków, 5.10.2020r. 

Ogłoszenie o możliwości odbycia stażu 

w Laboratorium Psychologii Rozwoju Małego Dziecka  

Laboratorium Psychologii Rozwoju Małego dziecka zapewnia stażystom możliwość:  

• poznania zasad prowadzenia badań z udziałem dzieci,  

• poznania różnych narzędzi używanych w badaniach z udziałem dzieci, 

• obserwacji prowadzonych badań,  

• nauki technik przeprowadzania wywiadu, 

• uczestniczenia w zebraniach zespołu badawczego (poniedziałki 9:45-

11:15), 

• współpracy z członkami zespołu. 

Stażysta pracuje w laboratorium ucząc się pod kierunkiem członka/członków 

laboratorium, bez wynagrodzenia i zgodnie z umową podpisywaną przez Kierownika 

Laboratorium lub jego zastępcę oraz osobę odbywającą zajęcia w laboratorium (w 

załączniku). 

 

Przyjęcie na staż w Laboratorium Psychologii Rozwoju Małego Dziecka jest 

związane ze spełnieniem następujących wymogów: 

• ukończenie kursu wprowadzającego do psychologii rozwojowej (np. 

Psychologia rozwoju człowieka w biegu życia I, min. 45 godzin) oraz 

kursu z etyki badań naukowych i diagnozy psychologicznej, 

• odbycie 15 godzin przygotowania do zajęć w formie hybrydowej 

(poniedziałki 8:00-9:30), których niezaliczenie może skutkować 

niemożnością odbycia zajęć w laboratorium, 

• dyspozycyjność w zakresie około 8 godzin tygodniowo (od 

poniedziałku do piątku), w okresie 1 roku akademickiego - łącznie 

240 godzin, ustalanych indywidualnie z opiekunem zajęć, 

• zdyscyplinowanie i odpowiedzialność, 

• punktualność, 

• sumienność i skrupulatność w opanowaniu procedur badania i ich 

wykonywaniu, 

• łatwość nawiązywania kontaktu z nieznajomymi osobami, zarówno 

dorosłymi jak i dziećmi, 

• doświadczenie w pracy z dziećmi, 

• wysoka kultura osobista i schludny wygląd 



 

   
 

• podpisanie umowy dotyczącej pełnienia świadczeń 

wolontarystycznych na rzecz Uniwersytetu Jagiellońskiego. 

 

Kandydat wypełnia ankietę kwalifikacyjną 

(https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=6yYO676_0keekOvSQm286

2XJwcYS40VNi2cEMemti1lUNjVDUzJNU1MyS004NDdTM1ExQ1JaMTlQRi4u) 

do dnia 11 października 2020 włącznie. W przypadku zgłoszenia się wielu chętnych 

możliwe będzie ogłoszenie terminu rozmowy kwalifikacyjnej. W razie pytań 

prosimy o kontakt mailowy: labdziecka@uj.edu.pl. 

 

Właściwa realizacja opisanych powyżej prac i zobowiązań będzie stanowiła 

podstawę zaliczenia stażu i wydania na zakończenie współpracy zaświadczenia 

stwierdzającego, jakie zadania i w jakim zakresie godzin zrealizował stażysta. 

 

  

 

dr hab. Marta Białecka-Pikul, prof. UJ 
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