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Psychologia jedzenia  

Potencjalne obszary tematyczne projektów doktorskich: 

▪ Predyktory zachowań ortorektycznych  

▪ Zachowania ortorektyczne i ich współzależności z innymi zaburzeniami  

▪ Psychologiczne korelaty jedzenia emocjonalnego osób z nieprawidłowymi nawykami żywieniowymi 

▪ Regulacja emocjonalna i style żywieniowe osób stosujące różne typy diet 

▪ Wpływ aktywności fizycznej na regulację emocji i zachowania żywieniowe 

▪ Ocena żywienia, świadomości żywieniowej i zachowań prozdrowotnych w grupie osób dorosłych. 

 

prof. dr hab. Maciej 

Karwowski, UWr 

 

1. Psychologia twórczości 

▪ Nowe metody diagnozowania potencjału twórczego dzieci i młodzieży ze szczególnym akcentem na metody 

dynamiczne (próbki doświadczeniowe, badania behawioralne, badania dzienniczkowe, studia mikropodłużne); 

▪ Metody interwencyjne wspierania kreatywności dzieci i młodzieży – co działa, co nie i dlaczego? Praca nad 

nowymi metodami stymulowania kreatywności dzieci, młodzieży i dorosłych i testowanie efektywności nowych 

programów. 

▪ Empiryczna eksploracja funkcji przekonań na temat własnej kreatywności (creativeself-beliefs) -  przede 

wszystkim poczucia skuteczności w zakresie twórczości, wartościowania twórczości oraz przekonańo stałości lub 

zmienności twórczości (creativemindsets); 

2. Psychologia edukacji 

▪ Funkcjonalne i regulacyjne znaczenie akademickiego obrazu siebie (academicself-concept), w tym proces jego 

kształtowania się w warunkach szkolnych i rola porównań wewnątrz- i międzyklasowych dla jego rozwoju; 

▪ Moderatory siły tzw. „efektu wielkiej ryby w małym stawie”, zwłaszcza znaczenie charakterystyk uczniów oraz 

oddziaływań nauczyciela redukujących negatywne skutki porównań społecznych w klasie i poza nią; 

▪ „Pozytywna psychologia edukacji”, w tym rola poznawczych i pozapoznawczych charakterystyk uczniów                           

i nauczycieli (w tym również relacji nauczyciel-uczeń) dla sukcesów szkolnych uczniów; 

3. Psychometria i metodologia badań 

▪ Zastosowanie teorii odpowiedzi na zadanie testowe (itemresponsetheory) do tworzenia testów adaptacyjnych; 

▪ Możliwości i ograniczenia adaptacyjnego testowania kreatywności dzieci, młodzieży i dorosłych; 

▪ Zastosowanie metod opartych na pomiarze próbek doświadczeniowych (experiencesamplingmethod)                               

i dzienniczkowych (diarystudies) do analiz zmienności sytuacyjnej funkcjonowania w warunkach zadaniowych                       

i naturalnych; 

▪ Metaanaliza jako metoda badań w psychologii – nowe rozwiązania analityczne. 

 

Oczekiwania 

Od potencjalnych doktorantów oczekuję przede wszystkim entuzjazmu, chęci uczenia się i gotowości włączenia się w 

realizowane przeze mnie aktualnie projekty badawcze. Znajomość statystyki (zwłaszcza modelowanie wielopoziomowe, 

metaanaliza, analizy latentne) byłaby wskazana, lecz nie jest niezbędna. Przydatna byłaby również przynajmniej 



podstawowa wiedza na temat programu R lub Mplus i gotowość ich poznawania. 

 

dr hab. Michał Białek, 

prof. UWr 

1. Wyższe procesy poznawcze oraz ich zastosowanie w wydawaniu sądów i podejmowaniu decyzji, w tym: 

▪ Sądy moralne (jak rozumiemy, co jest dobre; jak oceniamy innych) 

▪ Rozumowanie (jak uznajemy, co jest wiarygodne; komu ufamy, jak rozpoznajemy fake news czy bełkot 

„bullshit”) 

▪ Ekonomia Behawioralna (jak dokonujemy wyborów, których konsekwencje są odroczone lub niepewne) 

▪ Efekt języka obcego (czy naprawdę myślimy racjonalniej w swoim języku obcym?) 

▪ dowolne kombinacje powyższych (jak zarządzać służbą zdrowia, gdzie pieniądze wymieniane są na życie innych,              

a wszystkie konsekwencje są oddzielane od siebie czasem, itp.) 

 

2. Metodologia, metody badawcze, open science i metanauka (jak poprawić naukę i naukowców, dając im lepsze 

narzędzia oraz procedurę, jakie są główne problemy w ich wdrażaniu) 

 

Po czym poznać, że będzie nam się dobrze współpracować: odczuwasz miłość do nauki, masz frajdę z robienia badań, 

cieszysz się na wizję czytania o nauce, no i do tego znasz angielski oraz masz chęć nauki programowania w R, chcesz 

rzeczy robić solidnie. 

 

dr hab. Danuta 

Borecka-Biernat, prof. 

UWr 

Realizowane kierunki badawcze: 

1. Zaburzenia zachowania w podokresie wczesnej adolescencji 

2. Trudne sytuacje społeczne w życiu młodzieży 

3. Konflikty interpersonalne wśród młodzieży 

Potencjalne obszary tematyczne projektów doktorskich: 

▪ Zaburzenia w zachowaniu dzieci i młodzieży w kontekście trudnych sytuacji szkolnych i pozaszkolnych 

▪ Poszukiwanie uwarunkowań zaburzeń w zachowaniu młodzieży w interakcjach społecznych 

▪ Zachowania agresywne młodzieży. Uwarunkowania oraz możliwości ich przezwyciężania 

▪ Nieśmiałość. Objawy, przyczyny, możliwości przeciwdziałania 

▪ Strategie radzenia sobie młodzieży w trudnych sytuacjach społecznych: psychospołeczne uwarunkowania 

▪ Sytuacje konfliktu społecznego w środowisku rodzinnym, szkolnym i rówieśniczym: przyczyny – sposoby 

rozwiązywania – skutki 

 

dr hab. Kinga 

Lachowicz-Tabaczek, 

prof. UWr. 

 

 

1. Różnice indywidualne w poziomie samooceny i ich konsekwencje. W tym w szczególności: 

▪ znaczenie wysokości i stabilności samooceny w funkcjonowaniu zadaniowym i społecznym, 

▪ metody podwyższania samooceny. 

2. Różnice indywidualne w zakresie nasilenia różnych typów narcyzmu. W tym w szczególności: 

▪ związki różnych typów narcyzmu z percepcją innych osób i budowaniem relacji interpersonalnych - również 

w kontekście zawodowym. 

3. Doświadczenia autentyczności Ja - rożne typy doświadczania autentyczności Ja (eudajmoniczna i hedonistyczna) i ich 

konsekwencje dla dobrostanu emocjonalnego jednostki. 



 

dr hab. Anna 

Oleszkiewicz, prof. UWr 

 

 

1. Psychofizjologia - szczególnie w obszarze zmysłów węchu i smaku:  

▪ trening węchowy jako forma wspierania rozwoju i zapobiegania degradacji funkcji poznawczych człowieka,  

▪ doskonalenie metod diagnozy i pomiaru węchu;  

▪ rola chemozmysłów w regulowaniu nawyków żywieniowych dzieci i dorosłych 

▪ psychologiczne i społeczne konsekwencje deficytów sensorycznych 

▪ trening zdolności sensorycznych jako metoda wspierania „dobrego” starzenia się 

 

2. Psychologia społeczna:  

▪ społeczne znaczenie zapachu, smaku, dotyku 

▪ węch i smak, jako kanały komunikacji międzyludzkiej 

▪ profilaktyka i promocja zdrowia chemosensorycznego (węch i smak) 

 

Z zainteresowaniem wysłucham własnych pomysłów kandydatów i kandydatek do Szkoły Doktorskiej. Preferuję tematy 

powiązane z zaproponowanymi powyżej, choć nie jest to warunek konieczny podjęcia współpracy. 

 

Od kandydatów/kandydatek do szkoły doktorskiej oczekuję przede wszystkim gotowości i entuzjazmu do nauki, 

orientacji na rozwiązanie pojawiających problemów, proaktywnej postawy, umiejętności podejmowania decyzji i ich 

argumentowania oraz samodzielności organizacyjnej. Oferuję wsparcie rozwoju naukowego, twórczą atmosferę pracy i 

zespołową organizację zadań badawczych.  

 

dr hab. Anna 

Oleszkowicz, prof. UWr 

 

Specjalność: psychologia rozwoju człowieka w okresie adolescencji i wczesnej dorosłości 

Proponowana tematyka doktoratów: 

▪ rozwój tożsamości w aspekcie procesualnym i treściowym 

▪ dylematy tożsamościowe wczesnej dorosłości 

▪ ścieżki wkraczania w dorosłość – analizy porównawcze 

▪ relacje rodzice - adolescenci, rodzice - młodzi dorośli 

▪ inne tematy związane z problematyką rozwoju w okresie adolescencji i wczesnej dorosłości do uzgodnienia. 

 

dr hab. Agnieszka 

Sorokowska, prof. UWr 

1. Badania dotyczące zmysłów człowieka. Przykładowo: 

▪ interdyscyplinarne projekty powiązane z wrażliwością zmysłową (węch, słuch) 

▪ kompensacja sensoryczna 

▪ rola różnych zmysłów w komunikacji interpersonalnej 

2. Szeroko pojmowana psychologia międzykulturowa. Przykładowo: 

▪ uniwersalia w preferencjach i zachowaniach ludzi 

▪ analiza mechanizmów psychologicznych w kontekście kulturowym 

▪ badania społeczności tradycyjnych 

3. Psychologia ewolucyjna. Przykładowo: 

▪ atrakcyjność fizyczna, dobór partnerski 



▪ miłość 

▪ determinanty sukcesu reprodukcyjnego, dzietność 

▪ mechanizmy psychologiczne jako adaptacje w kontekście ewolucyjnym 

4. Psychologia społeczna. 
 

dr hab. Piotr 

Sorokowski, prof. UWr 

Zagadnienia 

▪ bardzo szeroko pojętej psychologii ewolucyjnej, 

▪ psychologii kulturowej i międzykulturowej 

▪ psychologii społecznej, 

▪ a także problematyka na pograniczu psychologii i ekologii behawioralnej człowieka, etologii człowieka czy 

antropologii 

 

dr hab. Jolanta Kowal 
Kontakt indywidualny z Panią Profesor (jolanta.kowal@uwr.edu.pl) 

 

dr hab. Jerzy Luty 

Zagadnienia ujmowane w paradygmacie psychologii ewolucyjnej, w tym zwłaszcza estetyki ewolucyjnej (kicz, gust 

masowy, tendencyjność ocen, artyfikacja, storytelling) i kultury popularnej. 

Zagadnienia filozoficznych podstaw psychologii oraz szeroko pojętej psychologii sztuki i twórczości artystycznej. 

 

dr hab. Ryszard 

Poprawa 

 

Realizowane kierunki badawcze: 

1. psychologia kliniczna i zdrowia, a w szczególności psychologia uzależnień (substancjalnych i behawioralnych - 

zachowań nałogowych),  

2. psychologia radzenia sobie ze stresem i prowadzenia dobrego życia 

3. psychologia zachowania umiaru i trzeźwości 

 
 


