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FORMULARZ DO REKRUTACJI - PROMOTOR 

I PROMOTOR POMOCNICZY 
 

Promotor naukowy 
 

Imię i nazwisko promotora oraz członkostwo w 
centrum/zespole badawczym 
 

Michał Parzuchowski, 

Centrum Badań nad Poznaniem i Zachowaniem 

 
Profil naukowy promotora (m.in. link do strony, 
link do Research Gate i/lub Academia) 
 

http://parzuchowski.net/ 

 
Krótki opis obszaru badawczego realizowanego 
przez promotora (kilka zdań pozwalających na 
zorientowanie się czym się zajmuje) oraz 
ewentualny link do strony internetowej 
centrum/ zespołu badawczego 
 

 
Zajmujemy się w Centrum psychologią poznania 
społecznego w tym postrzeganiem siebie i 
innych w zakresie dwóch podstawowych 
wymiarów treści (i różnic z tego podziału 
wynikających): wspólnotowości (moralności i 
ciepła) oraz sprawczości (kompetencji i 
determinacji).  
 
Więcej informacji na stronie: crcb.swps.pl 
 

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

 
Aktualnie prowadzimy badania nad meta-
perspektywą (jakich treści jestem pewien na 
swój temat w oczach innych) w tym zakresie 
oraz potocznymi teoriami poczucia zmienności 
tych cech w ciągu życia.  
 
Granty aktualnie prowadzone mają już obsadę 
realizatorów zaplanowanych zadań.   

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

 
2 

 
Liczba obecnie prowadzonych doktoratów: 
- w programie ISD 
- doktorat z wolnej stopy 
 

       
W programie ISD (1) 
Z wolnej stopy (2) 
 

Liczba wypromowanych doktorantów wraz z 
rokiem ukończenia doktoratu 

2017 – 1 osoba 
2017 – 1 osoba 
2018 – 1 osoba 

 
Liczba otwartych przewodów (w starym trybie) 
 

1 

Liczba aktualnie pracujących w zespole 
doktorantów 
 

2 
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REKRUTACJA 

Kandydaci na doktorantów powinni skontaktować  się z wybranymi przez siebie potencjalnymi 
promotorami naukowymi, którzy są członkami centrów i zespołów badawczych (również 

nieformalnych). 
 

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

Zainteresowanie psychologią społeczną 
Mile widziane doświadczenie w prowadzeniu 
badań przy użyciu Inquisit/Qualtrics 
Dyspozycyjność (~ 5h tygodniowo) 
Znajomość angielskiego (C1) 
 
 

 
Preferencje i oczekiwania w zakresie 
współpracy z doktorantem  
 
 

Oczekuję znajomości zasad Otwartej Nauki  
 

Preferencje w zakresie kontaktu z doktorantem 
w toku pracy nad doktoratem  
 
 

Zapraszam na spotkanie lub rozmowę via skype 
po uprzednim kontakcie mailowym. Rozmowa 
będzie dotyczyła dotychczas zrealizowanych 
badań oraz planów badawczych. 

 
Preferowana forma kontaktu w trakcie 
rekrutacji:  
 
 

 
 

1. Kontakt mailowy: 
mparzuchowski@swps.edu.pl 

2. Kontakt telefoniczny 
3. Spotkanie osobiste 

 

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

Proszę o kontakt telefoniczny lub mailowy na 
tydzień przed planowanym spotkaniem. 

 
 
Informacja o ewentualnej nieobecności (proszę 
podać daty). 
 
 

 
Od 12 lipca będę niedostępny. 
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