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FORMULARZ DO REKRUTACJI - PROMOTOR 

I PROMOTOR POMOCNICZY 
 

Promotor naukowy 
 

 
Imię i nazwisko promotora oraz 
członkostwo w centrum/zespole 
badawczym 
 

 

dr hab. Tomasz Grzyb 

Centrum Badań nad Zachowaniami Społecznymi 

 

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

 

https://www.researchgate.net/profile/Tomasz_Grzyb2 

 

 
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 
 

 
• Bada techniki wpływu społecznego (ze 

szczególnym uwzględnieniem tak zwanych 
strategii Omega – czyli technik redukujących 
opór przed podjęciem działania/decyzji)  

• Interesuje się statusem eksperymentu 
terenowego jako metody badań w psychologii 
społecznej (dlaczego jest wyjątkowy? Czy 
dobrze znane/uznane teorie w psychologii 
społecznej wytrzymają „próbę eksperymentu 
terenowego”? Czy wiedza, którą uzyskujemy 
tą metodą zwiększa nasze rozumienie zjawisk 
społecznych?) 

 

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

 
Techniki wpływu społecznego, posłuszeństwo wobec 
autorytetu, skuteczność działań marketingowych i 
reklamowych, 

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

1 

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

       
 
0 

Liczba wypromowanych doktorantów 
wraz z rokiem ukończenia doktoratu 
 

0 

http://www.doktoranckie.pl/
mailto:szkoladoktorska@swps.edu.pl
https://www.researchgate.net/profile/Tomasz_Grzyb2
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Liczba otwartych przewodów (w starym 
trybie) 
 

0 

Liczba aktualnie pracujących w zespole 
doktorantów 
 

0 

 
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 
 
 

 
Ogólne warunki decydujące o przyjęciu do Szkoły 
Doktorskiej plus zainteresowania eksperymentami 
terenowymi. 

 
Preferencje i oczekiwania w zakresie 
współpracy z doktorantem  
 
 

 
Nie mam w sobie natury sierżanta – wychodzę z 
założenia, że o tempie prac, zaangażowaniu, poziomie 
poświęcenia decyduje doktorant/doktorantka. Nie 
można oczekiwać ode mnie, że będę w tym zakresie 
kogokolwiek pilnował i motywował. Natomiast zawsze 
można liczyć na moją pomoc i wsparcie. 

Preferencje w zakresie kontaktu z 
doktorantem w toku pracy nad 
doktoratem * 
 

 Proszę usunąć niewłaściwe 
 

 

1 Kontakt mailowy: tgrzyb@swps.edu.pl 

2. Kontakt telefoniczny 

3. Osobiste spotkania 

4. Wszystkie formy kontaktu 
 

 
 
Preferowana forma kontaktu w trakcie 
rekrutacji: * 
 

 Proszę usunąć niewłaściwe 
 
 

 
 

1. Kontakt mailowy 
2. Kontakt telefoniczny 
3. Spotkanie osobiste 

 

 
 

 Do ustalenia mailowego w konkretnej potrzebie 

http://www.doktoranckie.pl/
mailto:szkoladoktorska@swps.edu.pl
mailto:tgrzyb@swps.edu.pl


Rekrutacja 2019/2020 
www.doktoranckie.pl 
szkoladoktorska@swps.edu.pl 
 

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

 
 
Informacja o ewentualnej nieobecności 
(proszę podać daty). 
 
 

Od 4 lipca. 
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