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FORMULARZ DO REKRUTACJI - PROMOTOR
I PROMOTOR POMOCNICZY

Promotor naukowy
Jerzy Trzebiński
Imię i nazwisko promotora oraz
członkostwo w centrum/zespole
badawczym

Zespól badawczy:
Narracyjna kontrola zachowania (Narrative Action
Control - NAC)
https://www.swps.pl/nauka-i-badania/granty/5845-

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

narracyjna-kontrola-zachowania
https://www.researchgate.net/lab/Jerzy-Trzebinski-Lab
Przedmiotem naszych badań jest narracyjna kontrola
działań polegająca na tym, że myślenie i motywy
postępowania jednostki regulowane są przez aktywną
umysłową reprezentację toczącej się osobistej historii.
Celem badań jest poznanie tych wewnętrznych
procesów oraz sposobów i okoliczności, w jakich
zwiększają one efektywność radzenia sobie z
życiowym wyzwaniem, a także pułapek w jakie można
przez nie wpaść. Badany proszony jest o opisanie
historii której centralnym elementem jest ważne

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

aktualne wyzwanie. Naturalny dla ludzi proces
uświadomienia sobie własnej historii (co powoduje
doraźny wzrost jej poznawczej krystalizacji)
nazwaliśmy aktywacją historii. Zaktywowana historia
staje się ważną poznawczą strukturą regulującą
zachowania jednostki. W eksperymentach
obserwujemy przebieg i efekty tej regulacji.
Dotychczasowe wyniki wskazują, że zrozumienie
wyzwania w ramach toczącej się osobistej historii
wpływa na interpretowanie zdarzeń, poznawcze
symulowanie przyszłych zdarzeń i ich konsekwencji,
na formowanie się celów i planów i na determinację w
ich realizacji. Wskazują na różnorodny pozytywny
wpływ narratyzacji na zachowania i na warunki
występowania tych pozytywnych efektów. Ważnymi
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czynnikami w analizach efektów narratyzacji okazały
się jasność wątku historii i inne jego cechy, głównie
proaktywność vs defensywność (relacja intencji do
przeszkody w strukturze wątku). Badania nad efektami
aktywacji osobistych historii-w-toku uzupełniane są
eksperymentami, w których obserwujemy zmiany w
procesach poznawczych i w emocjach wywołane
wzbudzonym nastawieniem narracyjnym (narrative
mindset, Bruner), czyli doraźną gotowością i
zdolnością do narracyjnej strukturalizacji i
przetwarzania napływających informacji. Analizujemy
zapamiętywanie, generowanie hipotez i wyjaśnień,
rozwiazywanie problemów. W planowanych nowych
badaniach zmierzamy do pogłębienia wiedzy o
psychologicznych mechanizmach narracyjnej kontroli
zachowania. Eksplorowane też będą praktyczne
zastosowania zdobytej wiedzy.
Dalsza analiza psychologicznych procesów
Potencjalne obszary tematyczne
projektów doktorskich, które promotor
byłby w stanie prowadzić lub temat
grantu badawczego, w którym promotor
mógłby zaangażować doktoranta/ów

składających się na narracyjną kontrolę zachowania.
Dwa nurty możliwych badań: (1) efekty aktywacji
osobistej historii zdarzeń (eksperymenty naturalne), (2)
efekty aktywacji narrative mode (eksperymenty
laboratoryjne. Eksploracja praktycznych implikacji.
1 - 2 osoby

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

Liczba wypromowanych doktorantów
wraz z rokiem ukończenia doktoratu
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11
(lata 2001 – 2018)

2
Liczba otwartych przewodów (w starym
trybie)
Liczba aktualnie pracujących w zespole
doktorantów

3
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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

Zainteresowania naukowe i wstępne doświadczenia
badawcze w obszarach social cognition i /lub/
psychologii osobowości. Ewentualnie kompetencje
badawcze w psycholingwistyce.

Możliwość ukończenia doktoratu w ciągu 4 lat
Preferencje i oczekiwania w zakresie
współpracy z doktorantem

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


Proszę usunąć niewłaściwe

Preferowana forma kontaktu w trakcie
rekrutacji: *


Wszystkie formy kontaktu

1. Kontakt mailowy: jtrzebin@swps.edu.pl
2. Kontakt telefoniczny
3. Spotkanie osobiste

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).

Wtorki, godziny 12 – 16, pokój 314 ul. Chodakowska
19/31 w Warszawie, po uprzednim telefonicznym
umówieniu spotkania

