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FORMULARZ DO REKRUTACJI - PROMOTOR
I PROMOTOR POMOCNICZY

Promotor naukowy
Danuta Rode
Kierownik projektu badawczego:
Imię i nazwisko promotora oraz członkostwo w
centrum/zespole badawczym

„Opiniowanie sądowo-psychologiczne w
sprawach nieletnich i w sprawach z zakresu
władzy rodzicielskiej” finansowanego przez
Narodowe Centrum Nauki
(2015/19/B/HS5/01226 OPUS)

Profil naukowy promotora (m.in. link do strony,
link do ResearchGate i/lub Academia)

Krótki opis obszaru badawczego realizowanego
przez promotora(kilka zdań pozwalających na
zorientowanie się czym się zajmuje)oraz
ewentualny link do strony internetowej
centrum/ zespołu badawczego

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

(1)Psychologia przemocy. Przemoc w bliskich
relacjach małżeńskich, rodzinnych -mechanizmy,
uwarunkowania, czynniki ryzyka. Motywacja
sprawców przemocy
(2)Zaburzenia zachowania i osobowości jednostki funkcjonowanie w systemie rodzinnym i relacjach
społecznych
(1)Zniekształcenia poznawcze, myślenie
ruminacyjne, osobowość skłonna do przemocy
(mężczyzn, kobiet).
Specyfika osobowościowego tła motywacyjnego
sprawców. Kształtowanie się osobowości sprawców
reaktywnie agresywnych, psychopatycznoodwetowych, o niskich kompetencjach zaradczych.
(2) Psychologia w postępowaniu karnym.
Psychologiczna ocena sprawcy czynu zabronionegomotywacja: osobowościowe, sytuacyjne i
biograficzne przesłanki procesu motywacyjnego
(3) Czynniki ryzyka zaburzeń osobowości

1 osoba
Proszę podać liczbę doktorantów, które
promotor byłby w stanie przyjąć do projektów
badawczych
Liczba obecnie prowadzonych doktoratów:
- w programie ISD
- doktorat z wolnej stopy

7 Osób

Trzech doktorantów: 2014, 2016, 2018
Liczba wypromowanych doktorantów wraz z
rokiem ukończenia doktoratu
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5 doktorantów
Liczba otwartych przewodów (w starym trybie)
Liczba aktualnie pracujących w zespole
doktorantów

4 doktorantów

REKRUTACJA
Kandydaci na doktorantów powinni skontaktować się z wybranymi przez siebie potencjalnymi
promotorami naukowymi, którzy są członkami centrów i zespołów badawczych (również
nieformalnych).

Warunki, jakie musi spełnić kandydat na
doktoranta w zakresie:
- zainteresowań naukowych,
- kompetencji badawczych,
- dotychczasowych osiągnięć,
- znajomości języka angielskiego,
- kompetencji społecznych,
- dyspozycyjności
Preferencje i oczekiwania w zakresie
współpracy z doktorantem

-wiedza z zakresu psychologii osobowości,
motywacji, emocji,
-sprawność w obszarze metodologii badań
- publikacje wyników badań
-znajomość języka angielskiego
-wytrwałość i sumienność
- motywacja do współpracy

-motywacja do rozwoju,
- zaangażowanie w problematykę pracy
-doświadczenie w prowadzeniu badań (udział w
projektach, zespołach badawczych)
- dyspozycyjność

Preferencje w zakresie kontaktu z doktorantem
w toku pracy nad doktoratem *


4. Wszystkie formy kontaktu
Proszę usunąć niewłaściwe

Preferowana forma kontaktu w trakcie
rekrutacji: *


1. Kontakt telefoniczny
2. Spotkanie osobiste

drode@swps.edu.pl
Proszę usunąć niewłaściwe

Proszę podać daty i godziny w okresie
25 maja– 15 lipca, w których będzie Pan/i
mógł/mogła porozmawiać z kandydatami

Informacja o ewentualnej nieobecności (proszę
podać daty).

06.06.2019r. godz. 17.00-19.00
22.06.2019 r.godz.19.00-20.00
04.07.br godz.18.00-19.00

