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FORMULARZ REKRUTACYJNY DLA OPEKUNA NAUKOWEGO 
I OPIEKUNA POMOCNICZEGO 

 

 

Opiekun naukowy 
 

 

Imię i nazwisko opiekuna 
naukowego oraz afiliacja 

 

 

Prof. dr hab. Jerzy Trzebiński  

Uniwersytet SWPS Warszawa 

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

 

Prowadzę badania nad narracjami, jako 

sposobami rozumienia społecznych zdarzeń, 

ludzi i własnej osoby (Narracja jako sposób 

rozumienia świata, 2002). Razem z zespołem 

badam obecnie psychologiczne konsekwencje 

zrozumienia ważnego wyzwania /life projects B. 

Little, life task, N. Cantor) w ramach osobistej 

historii-w-toku. Przypuszczamy, że narratyzacja 

wyzwania wpływa w specyficzny sposób na 

myślenie i podejmowanie decyzji przez 

jednostkę, na efektywność jej zachowań i 

dobrostan. Sądzimy też, że przy braku 

odpowiedniej kontroli przez informacje z 

otoczenia prowadzić to może do pułapek 

myślenia, tzw. narrative biases. Badanie 

doktorskie może być związane z projektem NCN 

(2014-2018): „Narrative action control”.  

 

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

 

Temat: NAC - Narracyjna regulacja zachowania; 

grant NCN, link: 

https://www.swps.pl/nauka-i-

badania/granty/5845-narracyjna-kontrola-

zachowania 
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Tematyka grantu jest szeroka, sterowana teorią 

Narrative Action Control. Większość badań ma 

charakter eksperymentów: naturalnych (realne 

wyzwania i plany, realny kontekst) lub 

laboratoryjnych. Możliwe implikacje badań mają 

znaczenie zarówno teoretyczne (poznawanie 

ważnego mechanizmu regulacji zachowania i 

spostrzegania społecznego /social cognition/) jak 

i praktyczne /np. terapia/.   

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

 
1 

 
Gotowość przyjęcia Doktoranta z własnym 
pomysłem na rozprawę doktorską 
 

       
TAK                                                                      NIE 
 
 
 

 
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 
 

 
1. Zainteresowania badawcze w obszarze 
psychologia społeczna /social cognition/ i 
osobowość lub /i/ psychologia poznawcza.   
2. Planowana kariera naukowa.  
3. Chęć i możliwość ukończenie doktoratu w 
ciągu 3 – 4 lat.  
4. Dyspozycyjność czasowa.  
5. Tylko studia stacjonarne.  
6. Możliwość uczestniczenia w grancie 
badawczym NCN.  
 

Preferencje i oczekiwania w zakresie 
współpracy z doktorantem  

 

Doktorant pracować będzie 3-4 lata nad 
doktoratem powiązanym z grantem NCN ale 
będzie też miał dużą swobodę w wyborze i 
realizacji własnego problemu badawczego.   
Będzie miał możliwość współpracy z 
paroosobowym zespołem badawczym.  
Będę wspierać doktoranta w zdobywaniu 
własnych grantów (np. Preludium, Etiuda NCN) 
publikacjach, stażowych wyjazdach 
zagranicznych, uczestniczeniu w dobrych 
konferencjach międzynarodowych i krajowych.   

http://www.doktoranckie.pl/
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Doktorant będzie miał możliwość prowadzenia 
na SWPS dydaktyki z zakresu psychologia 
społeczna i osobowość (na umowę – zlecenie).  
 

 
Preferencje w zakresie kontaktu z 
doktorantem w toku pracy nad doktoratem 
 

 

1 Kontakt mailowy X 

2. Kontakt telefoniczny X  

3. Osobiste spotkania X  

4. Wszystkie formy kontaktu X  

 

Aktywność Opiekuna naukowego 

Wykaz najważniejszych publikacji z ostatnich 5 
lat 

 
 Trzebiński J., Wołowicz-Ruszkowska A., Wójcik 
A. (2016): The Impact of Self-Narratives of 
Motherhood for Mothers of Children with 
Autism, w: Frontiers in Psychology, vol. 7, 2016, 
 
 Trzebiński J. (2014): Wpływ dynamiki 
epizodów i klarowności wątku na siłę 
oddziaływania historii, w: Narracyjność języka i 
kultury / Piekarczyk Dorota, Filar Dorota ( red).  
 
Biełous E., Trzebiński J. (2014). Nadzieja 
podstawowa a wizje świata społecznego , w: 
Psychologia Społeczna, vol. 9, nr 4 (31). 
 
Odachowska E., Trzebiński J.(2014): Wpływ 
odziaływania narracyjnego na sposób radzenia 
sobie ze stresem traumatycznym, związanym z 
przeżyciem wypadku drogowego, w: Logistyka, 
vol. 14.  
 
Pająk K., Trzebiński J. (2013): Escaping the 
World: Linguistic Indicators of Suicide 
Attempts in Poets, w: Journal of Loss & Trauma, 
vol. 19,  
 
Trzebiński J., Zięba M., (2013). Basic Trust and 
Posttraumatic Growth in Oncology Patients. 
Journal of Loss and Trauma; 18:3, 
 
Trzebiński, J., Smolińska, J. (2011). Wpływ 
dynamiki epizodów historii na zaangażowanie 
w jej treść. Studia Psychologiczne, 49, 4. 
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Liczba aktualnie pracujących w zespole 
doktorantów 
 

 

3 
 

 

 
Liczba wypromowanych doktorantów wraz z 
rokiem ukończenia doktoratu 
 

 

13 wypromowanych doktoratów w latach 2002 - 
2016 
 
 
 
 

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

 
--- 

 
REKRUTACJA 

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

 

 
 
Preferowana forma kontaktu w trakcie 
rekrutacji:  
 
 
 

 
Kontakt mailowy  
 jtrzebin@gmail.com 
 
 

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

 
czerwiec i lipiec 2017: wtorki 12 – 15, pokój 314, 
SWPS, po wcześniejszym umówieniu e-
mailowym jtrzebin@gmail.com 
  

 
Informacja o ewentualnej nieobecności 
(proszę podać daty). 
 

 
--- 

 

 

Pomocniczy opiekun naukowy 
 

 

Imię i nazwisko pomocniczego opiekuna 
naukowego oraz afiliacja 
 

dr Mariusz Zięba 

Uniwersytet SWPS, Wydział Zamiejscowy w 

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

 
Realizowane badania dotyczą procesu wzrostu 
potraumatycznego oraz nadawania znaczenia 
wydarzeniom o charakterze poważnej zmiany 
życiowej lub straty. Szczególnym obszarem 
zainteresowań jest analiza konsekwencji 
tworzenia reprezentacji poznawczej w formie 
narracji traumatycznego lub kryzysowego 
wydarzenia. Opis aktualnych projektów 
badawczych realizowanych przeze mnie można 
znaleźć na stronie Centrum Badań nad Traumą i 
Kryzysami Życiowymi, którym kieruję: 
https://swps.pl/nauka-i-badania/jednostki-
badawcze/centrum-badan-nad-trauma  
 

 
Potencjalne tematy projektów doktorskich, 
które opiekun pomocniczy mógłby 
współprowadzić lub temat grantu badawczego, 
w którym opiekun mógłby zaangażować 
doktorantów 
 

 
Oczekuję, że projekt badawczy doktoranta 
będzie mieścił się w obszarze działalności 
Centrum badań nad Traumą i Kryzysami 
Życiowymi.  

 
Proszę podać liczbę doktorantów do 
wymienionych projektów 
 

1 

 
Gotowość przyjęcia Doktoranta z własnym 
pomysłem na rozprawę doktorską 
 

       
NIE 
TAK pod warunkiem, że projekt będzie mieścił 
się w obszarze działalności Centrum badań nad 
Traumą i Kryzysami Życiowymi. 
 

 
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. 
 

 
Kandydat musi być magistrem psychologii i znać 
bardzo dobrze jęz. angielski. Wskazane jest, by 
posiadał doświadczenie praktyczne w obszarze 
psychoterapii lub interwencji kryzysowej. 
Oczekuję kompetencji badawczych 
potwierdzonych udziałem w projektach 
naukowych, publikacjami, wystąpieniami 
konferencyjnymi. Oczekuję również dość dużej 
dyspozycyjności, w tym m.in. możliwości 
udziału w cotygodniowych spotkaniach zespołu 
badawczego w Poznaniu. 
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Preferencje i oczekiwania w zakresie 
współpracy z doktorantem  

 

W okresie pierwszych 2 lat doktorant będzie 
pracował w zespole realizującym projekt 
„Poszukiwanie znaczenia i sensu życia oraz 
wzrost osobowy w następstwie traumy: 
badania prospektywne” zdobywając w tym 
czasie doświadczenie badawcze oraz 
przygotowując własny projekt doktorski. W tym 
czasie oczekuję przygotowania (z moją znaczącą 
pomocą) i złożenia przez doktoranta wniosku o 
grant NCN w konkursie Preludium na realizację 
własnego projektu. 

Oczekuję, że projekt badawczy doktoranta 
będzie mieścił się w obszarze działalności 
Centrum badań nad Traumą i Kryzysami 
Życiowymi. 

 

 
Preferencje w zakresie kontaktu z 
doktorantem w toku pracy nad doktoratem 
 

 

Wszystkie formy kontaktu 

 

Aktywność pomocniczego opiekuna naukowego 

 

Wykaz najważniejszych publikacji z ostatnich 5 
lat 

 

Trzebiński, J. & Zięba, M. (2012). Basic trust and 
posttraumatic growth in oncological patients. 
Journal of Loss and Trauma, 18,3, 195-209 

Zięba, M. i Zatorski, M. (2013). Narracje oraz 
nadzieja podstawowa a wzrost potraumatyczny 
po przeszczepieniu nerki. Psychologia jakości 
życia, 12 (2), 167–182 

Zięba, M. (2015). Nadzieja i ton afektywny 
narracji a wzrost potraumatyczny osób, które 
utraciły sprawność ruchową / Hope and the 
affective tone of narratives as correlates of 
posttraumatic growth in people who have lost 
motor ability. Roczniki Psychologiczne, 18(1), 
41-59 

Zięba, M., Zatorski, M., Boczkowska, M., 
Gozdowska, J., Kieszek, R. i Laskowski, W. 
(2015). The Affective Tone of Narration and 
Posttraumatic Growth in Organ Transplant 
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Recipients. Polish Psychological Bulletin, 46(3), 
376–383 

Boczkowska, M., Zięba, M. (2016). Preliminary 
study of religious, spiritual and mystical 
experiences. Thematic analysis of Poles adult’s 
narratives, Current Issues in Personality 
Psychology, 4(3), 167-176 

 

Rok ukończenia doktoratu 2006 

 
Liczba aktualnie pracujących w zespole 
doktorantów 
 
 

 
3 

 
Liczba wypromowanych doktorantów wraz z 
rokiem ukończenia doktoratu 
 

 
0 

 
REKRUTACJA 

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

 

 
 
Preferowana forma kontaktu w trakcie 
rekrutacji:  
 
 
 

 
Kontakt mailowy 
mzieba@swps.edu.pl 
 
Brak preferencji. Pierwszy kontakt najlepiej 
mailowo, a potem rozmowa telefoniczna lub 
spotkanie osobiste. 
 

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

 
Do ustalenia indywidualnie. Możliwe terminy w 
ciągu tygodnia, jak i w weekendy 

 
Informacja o ewentualnej nieobecności (proszę 
podać daty). 
 

 
Nie będę dostępny między 3 a 24 sierpnia. 
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