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ZGŁOSZENIE POTENCJALNEGO GŁÓWNEGO PROMOTORA NAUKOWEGO  
w Szkole Doktorskiej Nauk Społecznych i Humanistycznych  

Nazwa centrum badawczego (lub grupy 
badawczej), którym kieruje Promotor lub jest w 
nim członkiem1  

Interdyscyplinarne Centrum Stosowanych 
Badań Poznawczych (ICACS) 

Imię i nazwisko promotora  prof. dr hab. Grzegorz Sędek 

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

https://orcid.org/0000-0001-8932-0868 
icacs.eu 

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

Psychologia 

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

Problematyka psychologii starzenia się oraz 
problematyka funkcji poznawczych na 
przestrzeni całego życia 

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

Problematyka powiązana z aktywnością 
badawczą promotora pomocniczego dr. 
Macieja Hanczakowskiego 

 
 
 

Liczba osób, które promotor planuje przyjąć do 
projektów badawczych: 

ze stypendium w 
grantach oraz liczba 
miesięcy 
stypendium dla 
doktoranta 

bez stypendium w 
grantach 

1 (36 miesięcy) - 

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

 
2 
3 
1 
0 

Liczba wypromowanych doktorantów wraz z 
rokiem ukończenia doktoratu 
 

 Izabela Krejtz (2001) 
 Aneta Brzezicka (2004) 
 Sylwia Bedyńska (2004) 
 Maksymilian Bielecki (2010) 
 Rafał Albiński (2011) 
 Michał Ścibor-Rylski (2011) 
 Joanna Sztuka (2013) 

                                                
1 Kandydat do Szkoły Doktorskiej Nauk Społecznych i Humanistycznych musi uzyskać na piśmie rekomendację centrum badawczego 
(lub grupy badawczej), że w momencie wygranej rekrutacji staje się członkiem zespołu.  
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 Anna Orylska (2017) 
 Klara Rydzewska (2017) 
 Agata Kopacz (2018) 
 Maciej Kościelniak (2019) 

Liczba otwartych przewodów (w starym trybie) 0 

Liczba doktorantów aktualnie pracujących w 
zespole 

5 

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 

Wymagania ustalone przez promotora 
pomocniczego 

Preferencje i oczekiwania w zakresie 
współpracy 

Wymagania ustalone przez promotora 
pomocniczego 

Preferencje w zakresie kontaktu z 
doktorantem w toku pracy nad doktoratem  

Kontakt mailowy 

Preferencje w zakresie kontaktu z 
doktorantem w trakcie rekrutacji 

Kontakt mailowy 

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

 
Daty ustalone przez promotora pomocniczego 

Informacja o ewentualnej nieobecności (ze 
wskazaniem daty) 

Daty ustalone przez promotora pomocniczego 
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ZGŁOSZENIE POTENCJALNEGO PROMOTORA POMOCNICZEGO 2 
w Szkole Doktorskiej Nauk Społecznych i Humanistycznych  

Nazwa centrum badawczego (lub grupy 
badawczej), którym kieruje Promotor lub jest w 
nim członkiem3 

Członek Interdyscyplinarnego Centrum 
Stosowanych Badań Poznawczych 
Kierownik Learning and Metacognition 
Experimental Laboratory 

Imię i nazwisko promotora pomocniczego  Maciej Hanczakowski 

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

ORCID ID 0000-0001-8980-4918 
https://www.researchgate.net/profile/Maciej_
Hanczakowski 
Lista publikacji: lamelab.org/publications 
Lista grantów: lamelab.org/funding 

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

Psychologia 

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

Moje zainteresowania naukowe koncentrują 
się wokół problematyki pamięci i metapoznania 
– w jaki sposób zapamiętujemy i odtwarzamy 
informacje z pamięci oraz w jak postrzegamy 
własne procesy pamięciowe. 
lamelab.org 

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

Problematyka pamięci i metapoznania. 
Projekt: Efekty kontekstu w pamięci osób 
starszych 

 
 

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

ze stypendium w 
grantach oraz liczba 
miesięcy 
stypendium dla 
doktoranta 

bez stypendium w 
grantach 

1 (36 miesięcy) - 

Liczba obecnie prowadzonych doktoratów 
(jako promotor pomocniczy): 
 w programie ISD 
 w Szkole Doktorskiej 
 w programie ICT & Psychology 
 w trybie eksternistycznym 

W Szkole Doktorskiej: 1 

Liczba wypromowanych doktoratów jako 
promotor pomocniczy wraz z rokiem 
ukończenia doktoratu 

0 

Liczba otwartych przewodów, w których 
oficjalnie uwzględniony jest promotor 
pomocniczy (w starym trybie) 

0 

Liczba doktorantów aktualnie pracujących w 
zespole 

3 

                                                
2 Promotor pomocniczy powinien się zgłosić tylko we współpracy z promotorem głównym.  
3 Kandydat do Szkoły Doktorskiej Nauk Społecznych i Humanistycznych musi uzyskać na piśmie rekomendację centrum badawczego 
(lub grupy badawczej), że w momencie wygranej rekrutacji staje się członkiem zespołu.  

about:blank
about:blank
about:blank
about:blank


2 | Strona 

REKRUTACJA 
Kandydaci na doktorantów powinni skontaktować się z  wybranymi przez  

siebie potencjalnymi promotorami naukowymi  (głównymi i  pomocniczymi) ,  
którzy są członkami centrów  

i  zespołów badawczych  

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

 Zainteresowanie psychologią poznawczą 
 Język angielski na poziomie umożliwiającym 

swobodne czytanie artykułów i rozmowę na 
temat badań na konferencjach 

 Podstawowa znajomość statystyki i 
metodologii  

 Dyspozycyjność w tygodniu 
 Znajomość i przestrzeganie zasad etyki w 

badaniach naukowych 

Preferencje i oczekiwania w zakresie 
współpracy 

 Wysoka motywacja do pracy naukowej 
 Uzyskanie doktoratu w przeciągu 4 lat 
 Chęć zaangażowania się w projekty 

prowadzone w laboratorium 

Preferencje w zakresie kontaktu z 
doktorantem w toku pracy nad doktoratem  

Kontakt mailowy, kontakt osobisty 

Preferencje w zakresie kontaktu z 
doktorantem w trakcie rekrutacji 

Kontakt mailowy, kontakt osobisty 

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

dowolne 

Informacja o ewentualnej nieobecności (ze 
wskazaniem daty) 

brak 

 


