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ZGŁOSZENIE POTENCJALNEGO PROMOTORA NAUKOWEGO  
w Szkole Doktorskiej  Nauk Społecznych i  Humanistycznych  

Imię i nazwisko promotora naukowego dr hab. Aleksandra Szymków-Sudziarska, prof. Uniwersytetu 
SWPS 

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

Centrum Badań nad Biologicznymi Podstawami Funkcjonowania 
Społecznego (Center for Research on Biological Basis of Social 
Behavior) 

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 

Research Gate: 
https://www.researchgate.net/profile/Aleksandra-Szymkow 

 
Orcid: https://orcid.org/0000-0002-6550-7369 

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

 

Zajmuję się poszukiwaniem biologicznych, w tym ewolucyjnych, 
wyjaśnień funkcjonowania człowieka zarówno na poziomie 
poznawczym, emocjonalnym, jak i behawioralnym. Ostatnio 
realizowane projekty badawcze skupiają się wokół wpływu cyklu 
owulacyjnego na funkcjonowanie poznawcze kobiet, a także roli 
patogenów w kształtowaniu procesów emocjonalnych leżących u 
podstaw postaw społecznych i uprzedzeń. 

 

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

Badania pokazują, że obok fizjologicznego systemu 
odpornościowego funkcjonuje behawioralny system 
odpornościowy, którego głównym zadaniem jest uchronienie nas 
przed potencjalną infekcją. Ważnym mechanizmem, na którym 
opiera się działanie tego systemu, jest doświadczanie wstrętu, 
który wyznacza motywację do dystansowania się względem 
potencjalnego patogenu i w ten sposób staje się podstawą wielu 
zjawisk społecznych takich jak uprzedzenia czy dyskryminacja. 
Interesujące jest także to, w jaki sposób system ten kształtuje 
nasze preferencje (np. w kierunku potencjalnego partnera 
romantycznego). Doktorant będzie miał okazję zaangażować się 
w realizację projektu badawczego zaplanowanego w tym 
obszarze.  

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 

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

Jedna doktorantka w Szkole Doktorskiej 

Liczba wypromowanych doktorantów 
wraz z rokiem nadania stopnia doktora 

0 

about:blank
https://www.researchgate.net/profile/Aleksandra-Szymkow
https://orcid.org/0000-0002-6550-7369
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Liczba otwartych przewodów (w starym 
trybie) 

0 

Liczba doktorantów aktualnie 
pracujących w zespole 

2 

REKRUTACJA 
Kandydaci  na doktorantów powinni  skontaktować s ię  z  wybranymi przez   

s iebie potencjalnymi promotorami naukowymi,  którzy są cz łonkami centów  
i  zespołów badawczych  

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

Najważniejszą kompetencją umożliwiającą efektywną realizację 
badań w wyżej zarysowanym obszarze jest świetna znajomość 
języka angielskiego i łatwość w rozumieniu treści naukowych po 
angielsku. Do współpracy zapraszam osoby z pasją naukową, 
które chciałyby się rozwijać w dziedzinie psychologii ewolucyjnej, 
w aktywnie działającym zespole naszego centrum. 

Preferencje i oczekiwania w zakresie 
współpracy 

Oczekuję aktywnego zaangażowania w pracę naszego centrum, 
co wiąże się z intensywną współpracą i kontaktem niemalże 
codziennym. 

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 aszymkow1@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 

Czerwiec 2021 

Informacja o ewentualnej nieobecności 
(ze wskazaniem daty) 
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