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ZGŁOSZENIE POTENCJALNEGO OPIEKUNA NAUKOWEGO  
w tr ybie eksternistycznym  

Imię i nazwisko opiekuna naukowego Bogdan Wojciszke 

Nazwa centrum (ewentualny 
link do strony internetowej centrum) 

Centrum Badań nad Poznaniem i Zachowaniem 
https://badania.net/scl/ 

Dyscyplina  Psychologia 

Profil naukowy opiekuna (m.in. link do ORCID, link 
do strony, link do ResearchGate i/lub Academia), 
ostatnie publikacje (nie więcej niż 5), zrealizowane i 
realizowane granty badawcze z ostatnich 10 lat 

https://orcid.org/0000-0002-6328-8043 
https://scholar.google.pl/citations?user=k6Y9vIUAAA
AJ 
ważniejsze publikacje z lat 2019-2021 

Baryła, W., & Wojciszke, B. (2019). Success 

leads to agentic cognition: Two field studies. 

Social Psychological and Personality Science, 

10, 402-408.  doi: 10.1177/1948550618765065 

Abele, A. E., Wojciszke, B. (2019), (Eds.). 

Agency and communion in social psychology. 

New York: Routledge. 

Frankowska, N., Parzuchowski, M., Wojciszke, 

B., Olszanowski, M., & Winkielman, P. (2020). 

Rear negativity: Verbal messages coming from 

behind are perceived as more negative. 

European Journal of Social Psychology, 50, 

889-902. Doi: 10.1002/ejsp.2649 

Bocian, K., Baryla, W. & Wojciszke, B. (2020). 

Egocentrism shapes moral judgments. Social 

and Personality Psychology Compass, e12572. 

Doi: 10.1111/spc3.12572 

Bocian, K., Cichocka, A., & Wojciszke, B. 

(2021). Moral tribalism: Moral judgments of 

actions supporting ingroup interests depend on 

collective narcissism. Journal of Experimental 

Social Psychology, 

 

Kierowanie grantem NCN Maestro 

Psychologiczne konsekwencje perspektywy 

sprawcy i biorcy UMO-2012/04/A/HS6/00581, 

wartość: 2 492 000,00 PLN data rozpoczęcia: 

2012-10-08; data zakończenia: 2017-10-07 

 

Naukowe Stypendium Wyjazdowe FNP 

(sabbatical leave), University of Cambridge, 

UK, February-August 2017 
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Współkierowanie (wraz z prof. Susanne 

Bruckmuller, University of Erlangen-

Nuremberg) polsko-niemieckim grantem 

Beethoven (NCN – Deutsche 

Forschungsgemeinschaft) Nr DEC-

2016/23//G/HS6/01775 „Struktura reprezentacji 

poznawczej podstawowych wymiarów 

spostrzegania społecznego” wartość 623 227 

złotych, 2018-2020 
Krótki opis kierunku badawczego realizowanego 
przez opiekuna (kilka zdań pozwalających na 
zorientowanie się, czym się zajmuje) 

Sprawczość i wspólnotowość jako podstawowe 
wymiary spostrzegania społecznego, wyznaczniki 
sądów moralnych 

Potencjalne obszary tematyczne projektów 
rozpraw doktorskich, które opiekun byłby w stanie 
prowadzić w trybie eksternistycznym 

Wyznaczniki ocen moralnych 

Liczba osób, jaką chciałby przyjąć opiekun w ścieżce 
eksternistycznej: 

1 

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

ISD: 1 
SD: 1 
TE: 0 

Liczba wypromowanych doktorantów wraz z 
rokiem nadania stopnia doktora (ew. zakres lat) 

35 doktoratów (od 1992 do 2020) 

REKRUTACJA  
Kandydac i  powinni  skontaktować s ię  z  wybr anymi pr zez   

s ieb ie opiekunam i pr zed rozpoczęc iem  procesu  rekrutacj i  

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

Rzeczywiste zainteresowanie nauką, biegła 
znajomość języka angielskiego 

Preferencje i oczekiwania w zakresie współpracy 
Pomysłowość, pracowitość, rzetelność 

Preferencje w zakresie kontaktu z kandydatem w 
toku pracy nad realizacją modułów /realizacją 
doktoratu w trybie eksternistycznym 

☐ Kontakt mailowy 

☐ Kontakt telefoniczny 

☐ Spotkania online 

☐ Osobiste spotkania 

☒ Wszystkie formy kontaktu  

Preferencje w zakresie kontaktu z kandydatem w 
trakcie rekrutacji 

☐ Kontakt mailowy 

☐ Kontakt telefoniczny 

☐ Spotkania online 

☐ Osobiste spotkania 

☒ Wszystkie formy kontaktu  

 


