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FORMULARZ REKRUTACYJNY DLA OPEKUNA NAUKOWEGO 
I OPIEKUNA POMOCNICZEGO 

 

 

Opiekun naukowy 
 

 

Imię i nazwisko opiekuna 
naukowego oraz afiliacja 

 

 

Dr hab. John B. Nezlek, prof. Uniwersytetu SWPS 

Uniwersytet SWPS Poznań  
 

 
 
 
 

 

Pomocniczy opiekun naukowy 
 

 

Imię i nazwisko pomocniczego opiekuna 
naukowego oraz afiliacja 
 

 
Dr Marzena Cypryańska-Nezlek 
 
Uniwersytet SWPS Poznań  

 

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

 
Moje zainteresowania badawcze dotyczą 
procesów dehumanizacji i humanizacji w 
spostrzeganiu społecznym.  

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

 
Projekt pracy doktorskiej może dotyczyć każdej 
tematyki zawiązanej z dehumanizacją lub 
humanizacją.  

 
Proszę podać liczbę doktorantów do 
wymienionych projektów 
 

 
1 

 
Gotowość przyjęcia Doktoranta z własnym 
pomysłem na rozprawę doktorską 
 
 
 

       
TAK, ale jeśli mieści sie w obszarze badań nad 
humanizacją lub dehumanizacją.  

http://www.doktoranckie.pl/
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Liczba doktorantów, jaką chciałby przyjąć 
opiekun pomocniczy w roku akad. 2018/2019 
w sumie 
 

 
 
1 

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

 
Zainteresowanie problematyką dehumanizacji. 
Znajmość języka angielskiego 
Dyspozycyjność w zakresie umożliwiającym 
systematyczną pracę nad projektem 
badawczym. 
Znajomość podstawowych analiz statystycznych 
i motywacja do rozwoju kompetnecji w zakresie 
analizy danych. 

Preferencje i oczekiwania w zakresie 
współpracy z doktorantem  

 

Motywacja do rozwoju naukowego 

 

 

 
Preferencje w zakresie kontaktu z 
doktorantem w toku pracy nad doktoratem 
 

 Kontakt mailowy 

 Osobiste spotkania 

 

 
 

 

Aktywność pomocniczego opiekuna naukowego 

 

Wykaz najważniejszych publikacji z 
ostatnich 5 lat 

Cypryańska, M., Nezlek, J. B., Jaskółowska, A., 

& Formanowicz, M. (2017). Definitions Need to 

be Precise and Consistent: A Reply to Haslam 

with Suggestions for the Future. Journal of 

Social Psychology, 157(2), 148-151. DOI: 

10.1080/00224545.2017.1282851 

Cypryańska, M., Nezlek, J. B., Jaskółowska, A., 

& Formanowicz, M. (2017). Reconsidering 

research on self-humanizing: The Importance 

of mean comparative judgments. Journal of 

Social Psychology, 157(2), 129-142. DOI: 

10.1080/00224545.2017.1282849 
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Cypryańska, M., Kołodziej, A., Kościelniak, M., 

Kiełbasiński, M., Sikora, M, Wodyk, Z., & 

Nezlek, J.,  (2015). The price-quality schema in 

the evaluation of attractiveness of apartment. 

An eye tracking study. Studia Psychologiczne, 

53(4), 36-44. DOI: 10.2478/V1067-010-0146-8  

Cypryańska, M., Jaskółowska, A. (2015). Humanizacja 

Ja – nowe ujęcie w kontekście analizy 

zniekształceń w bezpośrednich sądach 

porównawczych (Self-humanizing – a new view 

in the context of the biases in direct 

comparative judgments). Psychologia 

Społeczna, 10, 4(35),383-395. DOI: 

10.7366/1896180020153502 

Cypryańska, M., Krejtz, I., Jaskolowska, A. Kulawik, A. 

Zukowska, A., Golec de Zavala, A., 

Niewiarowski, J., & Nezlek, J. B. (2014). An 

experimental study of the influence of limited 

time perspective on positivity effects among 

young adults using eye-tracking. Psychological 

Reports: Mental & Physical Health, 115, 3, 813-

827. DOI:10.2466/02.pro.115c28z8 

Holas, P., Krejtz, I., Cypryańska, M., & Nezlek, J. B. 

(2014). Orienting and engagement of attention 

to emotional and threat faces in anxiety - an 

eye movement study. Psychiatry Research, 

220, 362-369. DOI: 

10.1016/j.psychres.2014.06.005 

Golec de Zavala, A., Waldzus, S., & Cypryanska, M. 

(2014). Prejudice towards gay men and need 

for physical cleansing. Journal of Experimental 

Social Psychology, 54, 1-10. 

DOI:10.1016/j.jesp.2014.04.001 

Cypryańska, M., Niewiarowski, J.,&  Morawiak, A. 

(2013). Znaczenie cech unikatowych i 
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wspólnych w bezpośrednich ocenach 

porównawczych. Analiza procesu uwagi z 

wykorzystaniem okulografu (The role of unique 

and shared features in direct comparative 

judgments. Analysis of attentional patterns 

using eye-tracking). Studia Psychologiczne, 52, 

19-32.  DOI: 10.2478/v10167-010-0081-8 

Rok ukończenia doktoratu 2007 

 
Liczba aktualnie pracujących w zespole 
doktorantów 
 

2 

 
Liczba wypromowanych doktorantów 
wraz z rokiem ukończenia doktoratu 
 

- 

 
REKRUTACJA 

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

 

 
 
Preferowana forma kontaktu w trakcie 
rekrutacji:  
 
 
 

 
Kontakt mailowy : mcypryanska@swps.edu.pl 
 Spotkanie osobiste 

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

 
od 20 kwietnia do 15 maja - kontakt e-mail 
od 05 do 20 czerwca - kontakt osobisty (po 
wcześniejszym umówieniu e-mail) 

 
Informacja o ewentualnej nieobecności 
(proszę podać daty). 
 

 
-- 
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