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ZGŁOSZENIE POTENCJALNEGO PROMOTORA NAUKOWEGO  
w Szko le  Doktor sk ie j  Nauk Społecznych  i  Humanistycznych  

Imię i nazwisko promotora naukowego dr hab. Aleksandra Kroemeke, prof. Uniwersytetu 
SWPS 

Nazwa centrum/zespołu badawczego (ewentualny 
link do strony internetowej centrum/zespołu 
badawczego) 

- 

Dyscyplina (nauki socjologiczne, nauki o kulturze i 
religii, literaturoznawstwo, psychologia) 

psychologia 

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

http://orcid.org/0000-0001-8707-742X 
https://www.researchgate.net/profile/Aleksandra_
Kroemeke 

Krótki opis kierunku badawczego realizowanego 
przez promotora (kilka zdań pozwalających na 
zorientowanie się, czym się zajmuje) 

Generalnie: kliniczna psychologia zdrowia. 
Prowadzę badania poświęcone radzeniu sobie z 
chorobą osób chorujących i ich bliskich (badania 
podłużne, intensywnie podłużne = daily study, 
badania w diadach = dyadic study).  

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

Badania podstawowe i stosowane w obszarze 
psychologii zdrowia. Przede wszystkim projekty nad 
przystosowaniem do sytuacji chorowania i leczenia 
diad (np. chory-opiekun, mąż-żona, rodzic-dziecko, 
lekarz-pacjent) lub triad (np. chory-opiekun-lekarz), 
wykorzystujące metodologię badań podłużnych i 
intensywnie podłużnych. 
Grant, w którym doktorant mógł uczestniczyć 
pełniąc funkcję asystenta badacza dotyczy poznania 
mechanizmów budowania znaczeń w chorobie 
(meaning-making) i funkcji elastyczności 
psychologicznej w tym procesie (badanie 
intensywne podłużne i RCT). 

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 

1 0 

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

1 (ISD) 
1 (Szkoła Doktorska) 
1 (promotor pomocniczy, ISD) 

Liczba wypromowanych doktorantów wraz z 
rokiem nadania stopnia doktora 

0 

Liczba otwartych przewodów (w starym trybie) 1 

Liczba doktorantów aktualnie pracujących w 
zespole 

0 

https://www.swps.pl/studia/szkola-doktorska-i-seminaria-doktorskie
http://orcid.org/0000-0001-8707-742X
https://www.researchgate.net/profile/Aleksandra_Kroemeke
https://www.researchgate.net/profile/Aleksandra_Kroemeke
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REKRUTACJA  
Kandydac i  na doktorantów powinni skontaktować s ię  z  wybranym i pr zez  

sieb ie potenc ja lnym i pr omotoram i naukowym i,  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 

 Absolwent studiów psychologicznych. 
 Zbieżność obszaru zainteresować z moim.  
 Chęć pracy w ramach grantu (szacowane 

obciążenie czasowe – 2-3h/dzień, grant 
zaplanowany jest na 4 lata)  

 Znajomość języka angielskiego pozwalająca na 
czytanie i pisanie tekstów naukowych. 

 Dobra znajomość statystyki i otwartość na 
poszerzanie wiedzy w tam obszarze 
(zaawansowane metody analiz, różne 
oprogramowanie).  

 Doświadczenie publikacyjne i konferencyjne. 
 Umiejętność pracy w zespole. 
 Kierowanie się wartościami etycznymi w pracy. 

Preferencje i oczekiwania w zakresie współpracy  Praca na rzecz projektu badawczego 
 Aktywność naukowa od pierwszego roku studiów 

(udział w konferencjach, szkoleniach, badaniach, 
aktywność publikacyjna). 

 Wysoka motywacja własna, zaangażowanie, 
rzetelność. 

 Postawa otwartości, ciekawości, elastyczności. 

Preferencje w zakresie kontaktu z doktorantem w 
toku pracy nad doktoratem  

☒ Kontakt mailowy 

☐ Kontakt telefoniczny 

☒ Spotkania online 

☒ Osobiste spotkania 

☐ Wszystkie formy kontaktu  

Preferencje w zakresie kontaktu z doktorantem w 
trakcie rekrutacji 

☒ Kontakt mailowy akroemeke@swps.edu.pl  

☐ Kontakt telefoniczny 

☒ Spotkania online 

☒ Osobiste spotkania 

☐ Wszystkie formy kontaktu  

Preferowane daty i godziny (w okresie  
marzec-czerwiec 2021) w celu przeprowadzenia 
rozmowy z kandydatem na doktoranta 

Elastycznie – termin rozmowy po ustaleniu drogą 
mailową 

Informacja o ewentualnej nieobecności (ze 
wskazaniem daty) 

- 

 

mailto:akroemeke@swps.edu.pl

