
Lp. Nazwa zadania/projektu 
Kierownik zadania 

badawczego/projektu 

1. 
Jakość życia i aktywność prozdrowotna w dobie 
globalizacji dr Urszula Dębska 

2. 
Psychospołeczne uwarunkowania poczucia jakości życia 
związanej ze zdrowiem 

dr hab. Grażyna Dolińska-Zygmunt 
prof. UWr 

3. Zasoby egzystencjalne/duchowe a poczucie jakości życia dr Magdalena Kapała 

4. 
Cielesność człowieka w kontekscie zdrowia psychicznego i 
jego zaburzeń dr Marta Kochan-Wójcik 

5. 
Międzynarodowe czynniki ryzyka przemocy w rodzinie i 
środowisku dr Agnieszka Widera-Wysoczańska 

6. 
Badania nad zastosowaniem wirtualnej rzeczywistości w 
terapii bólu dr Marcin Czub 

7. 
Uwarunkowania, specyfika i konsekwencje mobbingu w 
kontekście międzynarodowym dr Katarzyna Durniat 

8. Badanie postaw pracowniczych dr Dorota Kanafa-Chmielewska 

9. 
Kontekstowe uwarunkowania postrzegania relacji 
międzykulturowych dr Jarosław Klebaniuk 

10. 
Psycho-społeczne i ekonomiczne aspekty rozwoju 
systemów informacyjnych. Badania międzykulturowe dr Jolanta Kowal 

11. Regulacyjne funkcje samooceny 
dr hab. Kinga Lachowicz-Tabaczek 
prof. UWr 

12. 

Badania nad eksternalizowanymi problemami i 
zaburzeniami oraz ich psychologicznymi 
determinanatami dr hab. Ryszard Poprawa 

13. Wybrane problemy podmiotu we współczesnym świecie dr hab. Alicja Senejko prof. UWr 

14. 

Operacjonalizacja konstruktu "subiektywna ocena jakości 
środowiska zurbanizowanego" z wykorzystaniem analizy 
pojęciowych i ikonicznych reprezentacji mentalnych 
środowisk zurbanizowanych" dr hab. Bożena Janda-Dębek prof. UWr 

15. 
Spostrzeganie zasobów osobistych przez naukowców z 
różnych dziedzin nauki w rozwoju kariery akademickiej dr Jagoda Stompór-Świderska 

16. 
Psychologiczne uwarunkowania i skutki otrzymania 
infromacji zwrotnych dr Olga Bąk 

17. Jakość życia osób w okresie późnej dorosłości dr Bogna Bartosz 

18. 

Sposoby radzenia sobie młodzieży gimnazjalnej w sytuacji 
konfliktu społecznego w kontekście uwarunkowań 
osobowościowych i rodzinnych 

dr hab. Danuta Borecka-Biernat prof. 
UWr 

19. 

Psychologiczne uwarunkowania zachowań 
organizacyjnych oraz działań podejmowanych w 
środowisku gospodarczym 

dr Agniszka Fornalczyk/dr Magdalena 
Ślazyk-Sobol 



20. 

Analiza i pomiar psychologicznych uwarunkowań 
zachowań na rynku pracy (w organizacjach szkolnych 
produkcyjnych) dr Henryk Jarosiewicz 

21. 
Satysfakcja z relacji rodzinnych a zachowania etosowe. 
Badania międzygeneracyjne dr Alicja Keplinger 

22. 
Historyczne i kulturowe uwarunkowania współczesnych 
teorii i badań psychologicznych dr Iwona Koczanowicz-Dehnel 

23. 

Czterowarstwowa koncepcja rozwoju psychicznego wg 
Łosia a sfery i poziomy nieprzystosowania 
osobowościowego wprowadzone przez DSM-5 dr Zbigniew Łoś 

24. 
Kulturowe, historyczne i środowiskowe podejście do 
różnic indywidualnych dr hab. Piotr Sorokowski prof. UWr 

 


