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FORMULARZ DO REKRUTACJI - PROMOTOR
I PROMOTOR POMOCNICZY

Promotor naukowy
dr hab. Katarzyna Byrka
Imię i nazwisko promotora oraz
członkostwo w centrum/zespole
badawczym

Centrum Badań nad Zachowaniami Społecznymi

https://www.researchgate.net/profile/Katarzyna_Byrka
Profil naukowy promotora (m.in.
link do strony, link do Research
Gate i/lub Academia)
Jestem psychologiem społecznym, ale prowadzę również badania
w dziedzinie psychologii środowiskowej i psychologii zdrowia.
Interesuje mnie fenomen efektów łańcuchowych, a w
szczególności mechanizm zachowań kompensacyjnych.

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

Efekty łańcuchowe (ang. spillover effects) to całe spektrum
zjawisk, dla których charakterystyczne jest to, że realizacja przez
ludzi jednego zachowania prowadzi do zmiany w innych
zachowaniach należących do tej samej klasy (Frey, 1993;
Thøgersen, 1999). Pozytywne zmiany łańcuchowe można
obserwować np. wówczas, gdy osoba, która zaczyna uprawiać
jogging zmienia swój styl życia i jednocześnie zdrowo się odżywia,
rzuca palenie i zaczyna praktykować inne sporty. Negatywne
zmiany łańcuchowe dotyczą sytuacji, gdy np. osoba, która
oszczędza energię elektryczną w ciągu roku, wybiera nieekologiczny środek transportu podróżując na wakacje. Przykładem
efektów łańcuchowych jest również uległość w efekcie techniki
stopa-w-drzwiach.

W najbliższym czasie będę poszukiwać wytłumaczenia dla sytuacji,
które sprawiają, że ludzie ulegają pokusom i spoczywają na laurach
realizując jakiś ważny dla siebie cel.
Np. badania pokazują, że zaangażowanie ludzi w zachowania
postrzegane jako społecznie pożądane może spowodować, że będą
działać na szkodę społeczeństwa np. oszukując.
Te nieintuicyjne wyniki z pewnością warto eksplorować i badania
na ten temat umożliwi pięcioletni grant badawczy, na który
uzyskałam dofinansowanie. Doktorant współpracujący w tym
projekcie będzie miał wypłacane comiesięczne stypendium oraz
zapewnione wsparcie finansowe na rozwój naukowy.
Rekrutacja do projektu odbywa się poprzez stronę internetową.
https://www.swps.pl/uczelnia/oferty-pracy/aktualne/130wroclaw/19517-stypendysta-ka-2-wakaty-2019-06-07

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

Zainteresowanie obszarem psychologii społecznej, motywacji,
tożsamości, zdrowia;
Doświadczenie
w terenie;

w prowadzeniu

badań

laboratoryjnych

i /lub

Dodatkowym atutem będzie znajomość analiz statystycznych
modeli regresji, mediacji, moderacji w różnych programach;
Znajomość języka angielskiego na poziomie C1;
Gotowość nauczenia się bardziej złożonych analiz statystycznych;
Gotowość nauczenia się oprogramowania do prowadzenia badań
(np. Inquisit, ActiLife).

Badania realizowane przeze mnie odbywają się głównie w terenie z
udziałem przedstawicieli populacji ogólnej. Na przykład, testując
mechanizmy powstawania zachowań kompensacyjnych, sprawdzałam,
czy osoby, które nie pojawiły się na wcześniej zaplanowanym treningu
angażowały się w inne zachowania ważne dla zdrowia takie jak spacer
w parku.
Najczęściej badania w terenie poprzedza seria badań internetowych lub
laboratoryjnych.
Jestem otwarta na pomysły młodych badaczy. Nie idę na kompromis
tylko w kwestiach metodologicznych.

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


Osobiste, regularne spotkania na uczelni głównie w tygodniu.

Proszę usunąć niewłaściwe

kontakt mailowy w celu ustalenia daty spotkania
kbyrka@swps.edu.pl

Preferowana forma kontaktu w
trakcie rekrutacji: *


Kontakt mailowy w celu ustalenia daty spotkania
kbyrka@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).

Wtorki i środy od 8:00 do 16:00 po wcześniejszym umówieniu
godziny mailowo.

4-6.06.; 10-13.06.

