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w S zko l e Dok to rs k iej Nau k S poł ec zn ych i Hu man ist yc zn ych
Imię i nazwisko promotora oraz członkostwo w
centrum/zespole badawczym (nazwa centrum)

Prof. dr hab. Daniel Boduszek
(Centrum Badań nad Zachowaniami Społecznymi)

Profil naukowy promotora (m.in. link do ORCID, link
do strony, link do ResearchGate i/lub Academia),
ostatnie publikacje, zrealizowane i realizowane
granty badawcze

Profil naukowy: https://swps.pl/daniel-boduszek
ORCID: 0000-0001-5863-2906
Scopus:
https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorI
d=55115851800
ResearchGate:
https://www.researchgate.net/profile/DanielBoduszek
Google scholar:
https://scholar.google.com/citations?user=0z4KXsQ
AAAAJ&hl=en&oi=ao
Przykładowe publikacje:
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psychopathic traits among prisoners, community
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Deviant Behavior, 42(2), 232-244. DOI:
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game as an intimate partner violence prevention
tool among youth: A randomised controlled trial.
Computers in Human Behavior, 93, 260-266. DOI:
10.1016/j.chb.2018.12.028
Boduszek, D., Debowska, A., Willmott, D., Jones, A.,
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10.1177/1079063217691966
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Health, 26(3), 174-185
Sherretts, N., Boduszek, D., & Debowska, A. (2016).
Period of incarceration and criminal social identity:
the moderating role of interpersonal manipulation
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Granty badawcze:
Razem = 7 grantów badawczych fundowanych przez
The Global Challenges Research Fund (GCRF) –
AHRC/UK Research and Innovation, European
Commission, Economic and Social Research Council
(ESRC), oraz UNICEF.
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Pracujący pod moim kierunkiem doktoranci uzyskali
granty z Saudi Arabia Government Fund, Doctoral
Scholarship (Pakistani Government), Her Majesty’s
Prison & Probation Service (HMPPS), Ministry of
Justice (UK), i Vice-Chancellor’s Scholarship for
Excellence. W projektach tych pełniłem/pełnię rolę
opiekuna kierownika projektu.
Dyscyplina (nauki socjologiczne, nauki
o kulturze i religii, literaturoznawstwo, psychologia)
i/lub centrum badawcze
Krótki opis kierunku badawczego realizowanego
przez promotora (kilka zdań pozwalających na
zorientowanie się, czym się zajmuje) oraz
ewentualny link do strony internetowej/zespołu
badawczego

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

Liczba osób, które promotor byłby w stanie przyjąć
do projektów badawczych:

Psychologia
(Centrum Badań nad Zachowaniami Społecznymi)
Moje zainteresowania badawcze obejmują szeroko
pojętą dziedzinę psychologii kryminalnej (zaburzenia
osobowości i zdrowie psychiczne wśród więźniów,
kryminalne struktury poznawcze, identyfikacja
społeczna wśród grup przestępczych, recydywa i
zabójstwa). Obecnie pracuje nad badaniami w
tematyce psychopatii (perpetrators & victims).
1.
2.
3.
4.

Psychopathic Personality Traits Model (PPTM)
Laboratory Assessment of Psychopathy (LAP)
Victims of psychopaths
The Integrated Psychosocial Model of Criminal
Social Identity (IPM-CSI)
5. Mental health and youth offending
ze stypendium w
grantach oraz liczba
bez stypendium w
miesięcy stypendium
grantach
dla doktoranta
1
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Liczba obecnie prowadzonych doktoratów:
 w programie ISD
 w Szkole Doktorskiej
 w programie ICT & Psychology
 w trybie eksternistycznym

Obecnie prowadzę 7 doktoratów w Wielkiej Brytanii
(University of Huddersfield)

Liczba wypromowanych doktorantów wraz z
rokiem ukończenia doktoratu

Razem = 8 (w latach 2014 – 2021)

Liczba otwartych przewodów (w starym trybie)

7 (tryb PhD, Wielka Brytania)

Liczba doktorantów aktualnie pracujących w
zespole
R EKRUT A CJA
Kand yd ac i n a d ok to r an tó w po winn i s kon t ak to wać s ię z wy br an ym i p r ze z
s ieb i e po ten cj aln ym i pr om oto r am i n au ko wym i, któ r z y s ą cz ł on kami c en tó w
i ze spo łó w b ad awc z ych
Warunki, jakie musi spełnić kandydat
w zakresie: zainteresowań naukowych; kompetencji
badawczych; dotychczasowych osiągnięć;
znajomości języka angielskiego; kompetencji
społecznych; dyspozycyjności

1.
2.
3.
4.

Preferencje i oczekiwania w zakresie współpracy

Zainteresowania w dziedzinie psychologii
kryminalnej/sądowej
Biegła znajomość języka angielskiego
Bardzo dobra znajomość SPSS (chęć nauki
programu Mplus i R w celu wykonywania
zaawansowanych analiz statystycznych)
Znajomość ilościowych metod badawczych
stosowanych w naukach społecznych

Chęć napisania pracy doktorskiej w języku
angielskim (nie jest to kryterium znaczące)
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Preferencje w zakresie kontaktu z doktorantem w
toku pracy nad doktoratem

Preferencje w zakresie kontaktu z doktorantem w
trakcie rekrutacji
Preferowane daty i godziny (w okresie
marzec-czerwiec 2021) w celu przeprowadzenia
rozmowy z kandydatem na doktoranta
Informacja o ewentualnej nieobecności (ze
wskazaniem daty)

☒ Kontakt mailowy
☐ Kontakt telefoniczny
☒ Osobiste spotkania
☐ Wszystkie formy kontaktu
☒ Kontakt mailowy dboduszek@swps.edu.pl
☐ Kontakt telefoniczny
☒ Osobiste spotkania
☐ Wszystkie formy kontaktu
Po indywidualnym kontakcie mailowym
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