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FORMULARZ REKRUTACYJNY DLA OPEKUNA NAUKOWEGO 
I OPIEKUNA POMOCNICZEGO 

 

 

Opiekun naukowy 
 

 

Imię i nazwisko opiekuna 
naukowego oraz afiliacja 

 

 
Prof. dr hab. Czesław Nosal 
Uniwersytet SWPS 
II Wydział Psychologii, Filia we Wrocławiu 
 

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

 
 
Mechanizmy wglądu, intuicji i ulegania heurystykom 
Struktura stylów poznawczych 

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

 
 
Mechanizmy wglądu w relacji do cech temperamentu 
i ekwiwalentności systemu pojęciowego 

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

 
 

 
Gotowość przyjęcia Doktoranta z własnym 
pomysłem na rozprawę doktorską 
 

       
TAK                                                                       
 
 
 

 
Liczba doktorantów, jaką chciałby przyjąć 
opiekun w roku akademickim 2018/2019 w 
sumie. 
 

 
2 

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

 
 
 
Znajomość współczesnych badań nad mechanizmami 
wglądu, intuicji i różnic w stylach pojęciowych 
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Preferencje i oczekiwania w zakresie 
współpracy z doktorantem  

 
Znajomość bieżącej literatury i metod pomiaru w 
zakresie wglądu i intuicji oraz stylów pojęciowych 
 
 

 
Preferencje w zakresie kontaktu z 
doktorantem w toku pracy nad doktoratem 
 

 

1 Kontakt mailowy: cnosal@swps.edu.pl 

2. Kontakt telefoniczny: (71) 7507 224, środy 

3. Osobiste spotkania: Katedra, w środy 

4. Wszystkie formy kontaktu 

 

Aktywność Opiekuna naukowego 

Wykaz najważniejszych publikacji z 
ostatnich 5 lat 

 
Sobkow, A., Traczyk, J., Kaufman, S. B., & Nosal, C. 
(2018). The structure of intuitive abilities and their 
relationships with intelligence and openness to 
experience. Intelligence,  67, 1-10 
 
Nosal, C. (2017). Racjomorfizm i pierwotność intuicji w 
teorii Egona Brunswika (s. 49-62). W: Na drogach i 
bezdrożach historii psychologii (Vol. 6). Lublin: wyd. 
UMCS 

Nosal, C. (2016). Klasyczne teorie wglądu i ich 
znaczenia dla współczesnej wiedzy o intuicji (s. 14-35). 
W: Na drogach i bezdrożach historii psychologii (Vol. 5). 
Lublin: wyd. UMCS 

 
Liczba aktualnie pracujących w zespole 
doktorantów 
 

 
2 
 
 
 

 
Liczba wypromowanych doktorantów wraz 
z rokiem ukończenia doktoratu 
 

 
20 osób w różnych okresach czasu 
 
 
 

 
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 Agata Sobków 
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REKRUTACJA 
Kandydaci na doktorantów powinni skontaktować  się z wybranymi przez siebie potencjalnymi 

opiekunami naukowymi. 
 

 
 
Preferowana forma kontaktu w trakcie 
rekrutacji:  
 
 
 

 
1 Kontakt mailowy: cnosal@swps.edu.pl 

2. Kontakt telefoniczny: (71) 7507 224, środy 

3. Osobiste spotkania: Katedra, w środy 

 
Proszę podać daty i godziny w okresie  
9 kwietnia – 15 lipca, w których będzie 
Pan/i mógł/mogła porozmawiać z 
kandydatami 
 

 
 
Środy w godz. 9.00 – 11.00 

 
Informacja o ewentualnej nieobecności 
(proszę podać daty). 
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