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FORMULARZ REKRUTACYJNY DLA OPEKUNA NAUKOWEGO 
I OPIEKUNA POMOCNICZEGO 

 

 

Opiekun naukowy 
 

 

Imię i nazwisko opiekuna 
naukowego oraz afiliacja 

 

 
Prof. dr hab. Ewa Trzebińska  
 
Uniwersytet SWPS w Warszawie  
 

 
Krótki opis kierunku badawczego 
realizowanego przez opiekuna (kilka zdań 
pozwalających na zorientowanie się czym się 
zajmuje) oraz ewentualny link do strony 
internetowej 
 

 
Przedmiotem mojego zainteresowania jest 
zdrowie emocjonalne. Badania w tym obszarze 
dotyczą związków pomiędzy różnymi aspektami 
procesów afektywnych a zdrowiem człowieka, 
przede wszystkim zdrowiem psychicznym (czyli 
psychicznym dobrostanem i psychopatologią). 
Celem badań jest określenie roli, jaką w 
kształtowaniu, ochronie i przywracaniu zdrowia 
(przede wszystkim psychicznego) odgrywają 
określone emocje (jak np. ciekawość, złość, 
miłość, wdzięczność, zazdrość), określone cechy 
emocjonalne (jak np. zdolność do współczucia i 
współczucia sobie, zdolność do empatii) oraz 
określony sposób przebiegu procesów 
afektywnych (jak np. generowania procesu 
emocjonalnego, regulacji emocji, uświadamiania 
emocji). Pytania badawcze koncentrują się 
wokół tego, jak oddziaływają na zdrowie w/w 
czynniki afektywne, jak są uwarunkowane i jak 
można je kształtować i zmieniać w ramach 
różnych form oddziaływań i pomocy 
psychologicznej. 
 

 
Potencjalne obszary tematyczne projektów 
doktorskich, które opiekun byłby w stanie 
prowadzić lub temat grantu badawczego, w 
którym opiekun mógłby zaangażować 
doktoranta/ów 
 
 

 
Badania realizowane w ramach prac doktorskich 
mogą dotyczyć takich czynników afektywnych 
jak: 
 określone emocje, jak np. złość, duma, 

podziw, 
 meta-emocje, 
 ambiwalencja emocjonalna, 
 emocje mieszane (dialektyczne),  
 konflikt emocjonalny,  
 temporalna regulacja emocji, 
 emocjonalna regulacja emocji (np. 

katharsis).   
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Proszę podać liczbę doktorantów, które 
opiekun byłby w stanie przyjąć do projektów 
badawczych 
 

 
1 

 
Gotowość przyjęcia Doktoranta z własnym 
pomysłem na rozprawę doktorską 
 

       
TAK                                                                       
 
 
 

 
Liczba doktorantów, jaką chciałby przyjąć 
opiekun w roku akademickim 2017/2018 w 
sumie. 
 

 
1 

 
Warunki, jakie musi spełnić kandydat na 
doktoranta w zakresie: 
- zainteresowań naukowych, 
- kompetencji badawczych, 
- dotychczasowych osiągnięć, 
- znajomości języka angielskiego, 
- kompetencji społecznych, 
- dyspozycyjności 
 

 

Bardzo dobre przygotowanie do prowadzenia 
badań psychologicznych (znajomość 
metodologii badań, analiz statystycznych, 
doświadczenie w konstruowaniu narzędzi i 
procedur badawczych a także w organizacji 
badań).  

Aktualna wiedza z zakresu psychologii emocji i 
zdrowia, zwłaszcza zdrowia psychicznego 
(dobrostanu i psychopatologii).  

Bardzo dobra znajomość języka angielskiego.  

Bardzo dobra organizacja własnej pracy. 

Umiejętność współpracy.  

Preferencje i oczekiwania w zakresie 
współpracy z doktorantem  

Uzyskanie doktoratu jako zadanie priorytetowe 
w ciągu najbliższych 4 lat. 

Uzyskanie grantu na realizację badań w ramach 
doktoratu.  

 

 
Preferencje w zakresie kontaktu z 
doktorantem w toku pracy nad doktoratem 
 

1 Kontakt mailowy 

2. Osobiste spotkania 

 

Aktywność Opiekuna naukowego 

 

Wykaz najważniejszych publikacji z ostatnich 5 
lat 

 

Trzebińska, E. (2012). W kierunku nauki o 
zdrowiu emocjonalnym. W: H. Szuster i D. 
Karwowska (red.). W stronę podmiotowości: o 
emocjonalności, tożsamości i pożytkach z 
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porannego wstawania (s. 69-84). Sopot: Smak 
Słowa.  

Trzebińska, E. i Gabińska, A. (2014). Features of 
Emotional Experiences in Individuals with 
Personality Disorders Symptoms. Polish 
Psychological Bulletin, 45 (2), 147-155. DOI -
10.2478/ppb-2014 -0020  

Braniecka, A., Trzebińska, E., Dowgiert, A., i 
Wytykowska, A. (2014). Mixed Emotions and 
Coping: The Benefits of Secondary Emotions. 
PLoS ONE, 9(8): e103940. 
doi:10.1371/journal.pone.0103940. 

Trzebińska, E. i Gabińska, A. (2015). Poprawianie 
emocji w psychoterapii: formowanie schematów 
afektywnych w toku terapii. Roczniki 
Psychologiczne /Annals of Psychology, 18 (3), 
313-343 

Trzebińska, E. Kołakowski, P, Struś, M. i 
Wesołowska, M. (2015). Miłość w zaburzeniach 
osobowości. Przegląd Psychologiczny, 58 (3), 
365-381. 

Trzebińska, E. (w druku). The Emotional Health: 
On Applicability Of Affective Science to the 
Integration of Clinical Psychology. Current Issues 
in Personality Psychology. 

 

 
Liczba aktualnie pracujących w zespole 
doktorantów 
 

 
6 osób w ramach ISD oraz 3 osoby „z wolnej 
stopy” 
 
 
 

 
Liczba wypromowanych doktorantów wraz z 
rokiem ukończenia doktoratu 
 

 
3 (2008 – 2010) 
 
 
 
 

 
Wskazanie osób ze swojego otoczenia, które 
mogłyby pełnić rolę opiekunów pomocniczych 
(osoby pracujące w Państwa zespole, po 
doktoracie, z habilitacją planowaną na 
najbliższe lata) 
 

 
dr Anna Braniecka  

 
REKRUTACJA 

Kandydaci na doktorantów powinni skontaktować  się z wybranymi przez siebie potencjalnymi 
opiekunami naukowymi. 
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Preferowana forma kontaktu w trakcie 
rekrutacji:  
 
 
 

 
Kontakt mailowy 
ewa.trzebinska@swps.edu.pl 
 
Spotkanie osobiste w terminie uzgodnionym 
mailowo  

 
Proszę podać daty i godziny w okresie 
czerwiec – sierpień, w których będzie Pan/i 
mógł/mogła porozmawiać z kandydatami 
 

 
Do ustalenia w drodze mailowej 

 
Informacja o ewentualnej nieobecności 
(proszę podać daty). 
 

 
Nie planuję dłuższej nieobecności w okresie 
czerwiec – lipiec, będę natomiast całkowicie 
poza kontaktem w sierpniu.  
 

 
 
 
 

 

Pomocniczy opiekun naukowy 
 

 

Imię i nazwisko pomocniczego opiekuna 
naukowego oraz afiliacja 
 

 

dr Anna Braniecka 

 

 
Krótki opis kierunku badawczego 
realizowanego przez pomocniczego opiekuna 
(kilka zdań pozwalających na zorientowanie się 
czym się zajmuje) oraz ewentualny link do 
strony internetowej 
 

 

Badania realizowane przez pomocniczego 

opiekuna  koncentrują się wokół psychologii 

emocji, psychologii klinicznej oraz psychologii 

pozytywnej. W szczególności dotyczą one 

wpływu różnych sposobów regulowania emocji 

na funkcjonowanie psychiczne osób z 

zaburzeniami nastroju. Dotychczasowe badania 

dotyczyły doświadczania emocji mieszanych i ich 

konsekwencji dla radzenia sobie ze stresem i 

adaptacji psychicznej. Obecnie realizuje badania 

nad zastosowaniem humoru w poprawianiu 

regulacji emocji pacjentów leczonych  

psychiatrycznie z powodu depresji, znajdujących 

się w remisji.  

http://bw.swps.edu.pl/info/author/IMPORT-

PERSON-00019226/Anna%2BBraniecka 
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Potencjalne tematy projektów doktorskich, 
które opiekun pomocniczy mógłby 
współprowadzić lub temat grantu badawczego, 
w którym opiekun mógłby zaangażować 
doktorantów 

 
Potencjalne tematy projektów doktorskich: 
 

1) Specyfika przeżywania pozytywnych 
emocji przez osoby z zaburzeniami 
nastroju i ich konsekwencje dla 
podejmowania zachowań ryzykownych 
 

2) Meta-emocje jako forma reagowania na 
doświadczane objawy 
psychopatologiczne w zaburzeniach 
afektywnych 

 
Proszę podać liczbę doktorantów do 
wymienionych projektów 
 

 
1 

 
Gotowość przyjęcia Doktoranta z własnym 
pomysłem na rozprawę doktorską 
 

       
TAK                                                                   

 
Liczba doktorantów, jaką chciałby przyjąć 
opiekun pomocniczy w roku akad. 2017/2018 
w sumie 
 

 
1 

 
Warunki, jakie musi spełniać kandydat na 
doktoranta w zakresie: 
- zainteresowań naukowych, 
- kompetencji badawczych, 
- dotychczasowych osiągnięć, 
- znajomości języka angielskiego, 
- kompetencji społecznych, 
- dyspozycyjności. 
 

 
- zainteresowania naukowe mieszczące się w 
ramach kierunku badawczego realizowanego 
przez opiekuna pomocniczego 
- praca magisterska dotycząca obszaru 
psychopatologii 
- wcześniejszy aktywny udział w grantach 
badawczych 
- minimum 2 wystąpienia na psychologicznych 
konferencjach naukowych 
- bardzo dobra znajomość języka angielskiego 
- umiejętność współdziałania z innymi 
 

Preferencje i oczekiwania w zakresie 
współpracy z doktorantem  

 

Realizowanie kolejnych zadań prowadzących do 
powstania rozprawy doktorskiej zgodnie z 
wspólnie uzgodnionym na wstępie 
harmonogramem 

Złożenie wniosku o grant badawczy dotyczący 
zaplanowanych na potrzeby doktoratu badań 
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Preferencje w zakresie kontaktu z 
doktorantem w toku pracy nad doktoratem 
 

1. Kontakt mailowy 

2. Osobiste spotkania 

 
 

 

Aktywność pomocniczego opiekuna naukowego 

Wykaz najważniejszych publikacji z ostatnich 5 
lat 

 
1) Braniecka, A. (2016). Psychoterapia w 

leczeniu depresji. W: Ł. Święcicki (red.). 
Rozpoznawanie i leczenie depresji (s. 
101-116). Warszawa: Bonnier Business 

2) Braniecka, A., Trzebińska, E., Dowgiert, 
A. i Wytykowska, A. (2014). Mixed 
emotions and coping: the benefits of 
secondary emotions. PLoS ONE, 9(8): 
e103940.     
doi:10.1371/journal.pone.0103940 

 
3) Parnowska, D., Braniecka, A. i 

Radomska, A. (2013). Poczucie humoru 
w schizofrenii i możliwości jego 
wykorzystania w oddziaływaniach 
terapeutycznych.. Psychiatria Polska, 
47(5), 945-956. 

 
4) Braniecka, A., Parnowska, D. i Radomska, 

A. (2012). Poczucie humoru u pacjentów   
z depresją – przegląd piśmiennictwa, 
Psychiatria Polska, 6, 1007-1018. 

 
5) Braniecka, A. (2012). Psychoterapia 

zaburzeń lękowych. Medycyna po 
Dyplomie – Zeszyt Edukacyjny, 1, 40, 3-
10. 

 

Rok ukończenia doktoratu 
 

2010 

 
Liczba aktualnie pracujących w zespole 
doktorantów 
 

 
W kierowanym przez opiekuna pomocniczego 
grancie badawczym pracuje aktualnie 2 
doktorantów. 
 

 
Liczba wypromowanych doktorantów wraz z 
rokiem ukończenia doktoratu 
 

 
0 
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REKRUTACJA 
 

Kandydaci na doktorantów powinni skontaktować  się z wybranymi przez siebie potencjalnymi 
opiekunami naukowymi. 

 

 
 
Preferowana forma kontaktu w trakcie 
rekrutacji:  
 
 
 

 
Kontakt mailowy 
abraniecka@swps.edu.pl 
 
Spotkanie osobiste po umówieniu się 

 
Proszę podać daty i godziny w okresie 
czerwiec – sierpień, w których będzie Pan/i 
mógł/ mogła rozmawiać z kandydatami 
 

 
Poniedziałki i środy: 9:00 – 15:00 
(po wcześniejszym umówieniu drogą mailową) 
 

 
Informacja o ewentualnej nieobecności 
(proszę podać daty). 
 

- 
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