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ZGŁOSZENIE POTENCJALNEGO PROMOTORA NAUKOWEGO  
w Szkole Doktorskiej Nauk Społecznych i Humanistycznych  

Imię i nazwisko promotora oraz członkostwo w 
centrum/zespole badawczym (nazwa centrum) 

Prof. dr hab. Paweł Boski 
Zespół Badań Międzykulturowych 

Profil naukowy promotora (m.in. link do 
ORCID, link do strony, link do ResearchGate 
i/lub Academia), ostatnie publikacje, 
zrealizowane i realizowane granty badawcze 

ORCID 0000-0003-0984-5686 
https://www.researchgate.net/profile/Pawel_
Boski 
 
Boski P. (2020). Kulturowe ramy zachowań 
społecznych. Wydanie II zmienione. Warszawa: 
PWN. 
 
Boski, P. (2020). Investigating the sociocultural 
models with cultural experiments: A Polish–
English study on {Request ? Compliance} in 
gender relations. Asian Journal of Social 
Psychology, 23(2) [in print].   
 
Filus, A., Schwarz, B., Mylonas, K., Sam, D. L., 
Boski, P. (2019). Parenting and Late 
Adolescents’ 
Well-Being in Greece, Norway, Poland and 
Switzerland: Associations with Individuation 
from 
Parents. Journal of Child and Family Studies, 28 
(2), 560-576 DOI: 10.1007/s10826-018-1283-1 
 
Boski, P. (2018). Explorations in Dynamics of 
Symbolic Meaning with Cultural Experiments. 
In: M. 
Gelfand, C. I. Chiu, Y. Y. Hong (Eds.), Handbook 
of Advances in Culture and Psychology, 7, 
261-322. Oxford: Oxford University Pres s; ISBN 
978-0-19-087923-5  
 
Harrington, J. R., Boski, P ., Gelfand, M. J., 
(2015). Culture and National Well-Being: 
Should 
Societies Emphasize Freedom or Constraint? 
PLOS ONE 10(6), 1-14,: e0127173. 
doi:10.1371/journal.pone.012717 3 
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Belief in a Zero-Sum Game as a Social Axiom: A 
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37-Nation Study, Journal of Cross-Cultural 
Psychology 46: 525-548 
DOI:10.1177/00220221155722226 

Dyscyplina (nauki socjologiczne, nauki  
o kulturze i religii, literaturoznawstwo, 
psychologia) i/lub centrum badawcze 

Psychologia (między- / kulturowa) 

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

Od początku lat 90. Prowadziłem w Instytucie 
Psychologii PAN, a od 1996 w Uniwersytecie 
SWPS katedrę Psychologii Kulturowej i Nadań 
Międzykulturowych.  Profil badań dotyczy 
problematyki akulturacji a także wartości, 
tożsamości, grupowych międzykulturowych, 
religijnych a także ogólnych zagadnień 
wyróżniających psychologię kulturową (skrypty 
i semantyka kulturowa). W tych obszarach 
powstało też 225 prac magisterskich oraz 10 
doktoratów. 

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

Akulturacja Polaków oraz osób zagranicznych w 
Polsce. Przemiany kulturowe w Polsce oraz 
zmiany tożsamościowe na przestrzeni ostatnich 
30 lat. W chwili obecnej prowadzę we 
współpracy z Polskim Uniwersytetem na 
Obczyźnie w Londynie [PUNO] projekt 
badawczy dotyczący Akulturacji i emigracji 
powrotnych Polaków z Wielkiej Brytanii w 
okresie Brexitu i pandemii COVID-19. 
Od ponad roku uczestniczę w 
międzynarodowym projekcie badawczym (57 
krajów; koordynowany z Uppsali w Szwecji) ) na 
temat meta-norm; Temu zagadnieniu 
poświęcony też jest mój ostatni artykuł (AJSP, 
2020).  

 
 
 

Liczba osób, które promotor byłby w stanie 
przyjąć do projektów badawczych: 

ze stypendium w 
grantach oraz liczba 
miesięcy 
stypendium dla 
doktoranta 

bez stypendium w 
grantach 

2 1 

Liczba obecnie prowadzonych doktoratów: 
 w programie ISD 
 w Szkole Doktorskiej 
 w programie ICT & Psychology 
 w trybie eksternistycznym 
  

Obecnie prowadzę 3 doktoraty w programie 
ISD; przy czym jeden jest praktycznie w stadium 
końcowym (korekta złożonej dysertacji. 

Liczba wypromowanych doktorantów wraz z 
rokiem ukończenia doktoratu 
 

Dziesięć wypromowanych doktorantów w 
latach 2004 – 2020.  

Liczba otwartych przewodów (w starym trybie) 1 

Liczba doktorantów aktualnie pracujących w 
zespole 
 

3 



3 | Strona 

REKRUTACJA 
Kandydaci na doktorantów powinni skontaktować się z  wybranymi przez  

siebie potencjalnymi promotorami naukowymi, którzy są członkami centów  
i  zespołów badawczych  

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

Najważniejsze są dotychczasowe 
doświadczenia w zakresie psychologii między-
/kulturowej, najlepiej napisana praca 
magisterska w tym zakresie a także 
przygotowany artykuł na jej podstawie. Oprócz 
języka angielskiego korzystna jest znajomość 
drugiego języka nabytego (obcego). 
Dyspozycyjność: możliwie pełna. 

Preferencje i oczekiwania w zakresie 
współpracy 

Współpraca na bieżąco, stała, przynajmniej w 
okresie krystalizowania się problematyki pracy 
doktorskiej. Udział w cotygodniowych 
zespołowych seminariach doktorskich 

Preferencje w zakresie kontaktu z 
doktorantem w toku pracy nad doktoratem  

1. Kontakt mailowy 
2. Kontakt telefoniczny 
3. Osobiste spotkania 
4. Wszystkie formy kontaktu  

Preferencje w zakresie kontaktu z 
doktorantem w trakcie rekrutacji 

1. Kontakt mailowy 
2. Kontakt telefoniczny 
3. Osobiste spotkania 
4. Wszystkie formy kontaktu  

Preferowane daty i godziny w okresie  
marzec-czerwiec 2020 w celu przeprowadzenia 
rozmowy z kandydatem na doktoranta 

Ze względu na obecną pandemię preferowane 
są rozmowy przez SKYPE, po umówieniu e-
mailowym (pboski@swps.edu.pl) 

Informacja o ewentualnej nieobecności (ze 
wskazaniem daty) 

Jestem stale obecny 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


