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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. Katarzyna Byrka, 
prof. Uniwersytetu SWPS 

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

Centrum Badań nad Zachowaniami Społecznymi 

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 

https://www.researchgate.net/profile/Katarzyna_B
yrka  

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

Ludzie dążą do wielu celów. Jednak niektóre są dla 
nich szczególnie ważne, ponieważ pozwalają 
określić ich tożsamość. Tzn. pozwalają odpowiedzieć 
na pytania, kim chcę być? Tak zwane cele auto-
definiujące (np. chęć stania się dobrym rodzicem, 
sportowcem czy osobą dbającą o środowisko) 
sprawiają, że ludzie angażują się w różne 
aktywności, aby osiągnąć tzw. stan samo-
dopełnienia. Celem projektu jest zbadanie 
paradoksu polegającego na tym, że osoby bardzo 
zaangażowane w pewne kwestie czasem spoczywają ̨
na laurach. Obserwujemy na przykład, że 
wegetarianin kupuje skórzane buty, sportowiec po 
odbytym treningu zapala papierosa. Literatura 
dostarcza wyjaśnień́ takich sytuacji, ale wyniki 
empiryczne nie tworzą ̨spójnego obrazu odnośnie 
mechanizmu takich zachowaná.  

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

Zgodnie z teorią dopełnienia ja ludzie angażują się w 
pewne cele ponieważ są one ważne dla ich 
tożsamości, tzn. dla tego jak postrzegają siebie. Np. 
osoba oddana kwestii bycia dobrym rodzicem może 
kupować swemu dziecku wygodne ubrania, 
gotować zdrowe posiłki lub spędzać z nim czas 
popołudniami. W sytacji, gdy dana osoba uzna, że 
spełniła się jako rodzic doznaje stanu dopełnieni ja, 
gdy uzna, że nie zrealizowała wszystkich 
koniecznych aktywności jest w stanie 
niedopełnienia ja.  

Dotychczasowe badania laboratoryjne pokazują, że 
osoby w stanie dopełnienia ja nie angażują się w 
zachowanie związane z danym celem. Tzn. np. 
ekolodzy, którzy doświadczą stanu kompletności 
rezygnują z zaangażowanie w kolejne zachowanie 
proekologiczne. W ramach projektu będziemy 
badać, czy stan dopełnienia ja i niedopełnienia ja 
wpływa na wytrwałość w realizowania ważnego celu 

https://www.swps.pl/studia/szkola-doktorska-i-seminaria-doktorskie
https://www.researchgate.net/profile/Katarzyna_Byrka
https://www.researchgate.net/profile/Katarzyna_Byrka
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wśród rodziców i osób dbających o zgrabną 
sylwetkę. 

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 

ISD – 4 
SD – 2 

Liczba wypromowanych doktorantów wraz z 
rokiem nadania stopnia doktora 

0, 1 praca złożona do recenzji 

Liczba otwartych przewodów (w starym trybie) 2 

Liczba doktorantów aktualnie pracujących w 
zespole 

5 

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 

Kandydat/ka zostanie wyłoniony/a na drodze 
konkursu w ramach grantu NCN. Osoby 
zainteresowane opisanym obszarem badań i pracą 
w projekcie proszę o kontakt 

Preferencje i oczekiwania w zakresie współpracy 
Pasja, zaangażowanie, samodzielność w myśleniu 

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 kbyrka@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 

- 

Informacja o ewentualnej nieobecności (ze 
wskazaniem daty) 

- 

 

mailto:kbyrka@swps.edu.pl

