
Zestawienie tematów badań statutowych, które będą kontynuowane w roku 2015 
 
Tematy rozpoczęte w roku 2013 
 

nr temat kierownik 
rok 

zakończenia 

21. 
Eksperymentalna ocena wpływu dysrtakcji wywołanej 
wykorzystaniem wirtualnej rzeczywistości na poziom 
odczuwanego bólu 

dr Marcin Czub 2015 

22. 
Opracowanie narzędzia pomiarowego i weryfikacja 
autorskiego modelu mobbingu 

dr Katarzyna Durniat 2015 

23. Źródła i konsekwencje samooceny dr hab. Kinga Lachowicz-Tabaczek, prof. UWr  2015 

24. 
Możliwości badania i pomiaru psychologicznych aspektów 
cielesności 

dr Bianka Lewandowska 2015 

25. 
Metody walidacji i adaptacji kulturowej narzędzi 
jakościowych i ilościowych w badaniach 
psychospołecznych, ekonomicznych 

dr Jolanta Kowal 2015 

26. Wyznaczniki postaw wobec nierówności społecznych dr Jarosław Klebaniuk 2015 

28. 
Globalizacja a zmiany rozwojowe adolescentów i młodych 
dorosłych w wybranych aspektach 

dr hab. Alicja Senejko 2015 

29. Kontekstowe uwarunkowania tożsamości płciowej dr Katarzyna Serafińska 2015 

32. Jakość życia osób z chorobami układu oddechowego dr Alina Żurek 2015 

 

Tematy rozpoczęte w 2014 roku 

33. 
Informacje zwrotne od nauczyciela a motywacja do 

uczenia się u uczniów szkół ponadgimnazjalnych 
Dr Olga Bąk 2016 

34. 

Operacjonalizacja konstruktu „subiektywna ocena jakości 

środowiska zurbanizowanego” z wykorzystaniem analizy 

pojęciowych i ikonicznych reprezentacji mentalnych 

środowisk zurbanizowanych. 

Dr hab. Bożena Janda-Dębek, prof. Uwr 2017 

35. 

Znaczenie umiaru w piciu alkoholu dla zdrowia, szczęścia i 

dobrego przystosowania jednostki. Analiza 

psychologiczna. 

Dr Ryszard Poprawa 2016 

36. 

Poczucie jakości życia i poglądy na świat w 

społecznościach tradycyjnych na różnych etapach 

akulturacji 

Dr hab. Piotr Sorokowski 2016 

37. 
Zmiany spostrzegania zasobów osobistych przez kobiety-

naukowców w biegu kariery zawodowej 
Dr Jagoda Stompór-Świderska 2016 

 



Tematy nowe w 2015 roku 

38. Jakość życia osób w okresie późnej dorosłości Dr Bogna Bartosz 2017 

39. 

Sposoby radzenia sobie młodzieży gimnazjalnej w 

sytuacji konfliktu społecznego w kontekście  

uwarunkowań osobowościowych i rodzinnych 

Dr hab. Danuta Borecka-Biernat 2017 

40. Plany prokreacyjne młodych Polaków Dr hab. Barbara Dolińska 2016 

41. 

Psychologiczne uwarunkowania zachowań 

organizacyjnych oraz działań podejmowanych w 

środowisku gospodarczym 

Dr Agnieszka Fornalczyk 2017 

42. 

Analiza i pomiar psychologicznych uwarunkowań 

zachowań na rynku pracy (w organizacjach szkolnych 

i produkcyjnych) 

Dr Henryk Jarosiewicz 2017 

43. 

Opisanie etosu rodzinnego Polaków i jego roli dla 

późniejszego zachowań. Zbadanie korelacji i 

interakcji między wybranymi aspektami satysfakcji 

jednostki z relacji rodzinnych a występowaniem 

zachowań etosowych w życiu dorosłym 

Dr Alicja Keplinger 2017 

44. Personalizm Williama Sterna a współczesny spór o 

metodę badawczą w psychologii 
Dr Iwona Koczanowicz-Dehnel 2016 

45. 

Czterowarstwowa koncepcja rozwoju psychicznego 

wg Łosia a sfery i poziomy nieprzystosowania 

osobowościowego wprowadzone przez DSM-5 

Dr Zbigniew Łoś 2017 

46. Kulturowe, historyczne i środowiskowe podejście do 

różnic indywidualnych 
Dr hab. Piotr Sorokowski 2017 

 


