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FORMULARZ DO REKRUTACJI - PROMOTOR
I PROMOTOR POMOCNICZY

Pomocniczy promotor naukowy
dr Katarzyna Cantarero
Imię i nazwisko pomocniczego
promotora naukowego oraz
członkostwo w centrum/zespole
badawczym

Krótki opis kierunku badawczego
realizowanego przez
pomocniczego promotora (kilka
zdań pozwalających na
zorientowanie się czym się
zajmuje) oraz ewentualny link do
strony internetowej

Centrum Badań nad Zachowaniami Społecznymi
https://www.swps.pl/nauka-i-badania/jednostkibadawcze/centrum-badan-nad-zachowaniami-spolecznymi

Tematyka moich prac badawczych mieści się w trzech
obszarach: psychologii społecznej, psychologii osobowości
oraz psychologii międzykulturowej.
I.Kłamstwo nie jest jednorodnym zjawiskiem - możemy
wyróżnić różne jego typy (m.in. na podstawie motywacji do
kłamania i jego beneficjenta). W swoich badaniach
dotyczących kłamstwa, staram się znaleźć odpowiedzi na
pytania badawcze dotyczące tego jakie są konsekwencje
różnych motywów kłamstwa (m.in. na poziomie sądów
moralnych i definiowania kłamstwa). Podczas, gdy
wyczerpanie procesów samokontroli wiąże się z większą
skłonnością do kłamania dla własnych korzyści (Mead,
Baumeister, Gino, Schweitzer, & Ariely, 2009), odwrotna
tendencja ma miejsce w przypadku kłamstw dla korzyści
drugiej osoby (Cantarero & Van Tilburg, 2014). Prowadzone
przeze mnie i współpracowników badania pokazują, że nie
tylko beneficjent kłamstwa jest istotny przy typologii
kłamstwa, ale również motywacja – czy jest to przyniesienie
korzyści, czy ochrona przed stratą (Arcimowicz, Cantarero, &
Soroko, 2015). Co więcej, w badaniach międzykulturowych
pokazaliśmy, że także domena kłamstwa (życie prywatne vs.
sfera zawodowa) jest istotnym czynnikiem różnicującym
stosunek wobec kłamstwa. Fascynujące wydaje się również to
jak ludzie definiują kłamstwo. Prowadzone dotychczas badania
pokazały, że potoczne definicje kłamstwa opierają się na
trzech czynnikach – obecność fałszu, przekonanie o
nieprawdziwości oraz intencja oszukania (Coleman & Kay,
1981; Turri & Turri, 2015). W naszych badaniach pokazaliśmy,
że stopień, w jakim intencjonalne wprowadzenie w błąd
uznawane jest przez ludzi za kłamstwo, zależy również od
tego, czy zachowanie to przynosi korzyści innej osobie
(Cantarero & Szarota, 2017). Obecnie najwięcej badań
prowadzę nad tym jak ludzie rozwiązują konflikt między
troską, a uczciwością. M.in. interesuje mnie znalezienie
odpowiedzi na pytania o to kiedy i dlaczego ludzie decydują się
na stosowanie kłamstw prospołecznych.
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II.Potrzeba sensu uznawana jest za jeden z podstawowych
motywów społecznych (np. Wojciszke, 2011). Frankl
(2011/1946) uważał, że potrzeba ta jest wręcz podstawową
potrzebą człowieka. Model Utrzymania Znaczenia zakłada, że
ludzie ogólnie mają potrzebę sensu (Heine, Proulx, & Vohs,
2006; Proulx, 2013; Proulx & Inzlicht, 2012). Potrzeba sensu
rozumiana jest jako chęć znalezienia rzetelnych związków
między obiektami/sytuacjami. Celem badań prowadzonych
przeze mnie i współpracowników jest wskazanie, że istnieją
różnice indywidualne w potrzebie sensu i pokazanie, że
różnice te mają konsekwencje dla funkcjonowania jednostek.
Przeprowadziliśmy badania walidacyjne dla narzędzia
mierzącego różnice indywidualne w potrzebie sensu.
Pokazaliśmy m.in., że potrzeba ta wiąże się krzywoliniowo z
dobrostanem. Im wyższa potrzeba sensu, tym wyższy poziom
dobrostanu, ale skrajnie wysoka potrzeba sensu wiąże się już
ze spadkiem poziomu dobrostanu. Potrzeba sensu przejawia
się również w zachowaniu - wiąże się ujemnie z angażowaniem
się w powtarzalne zadania. Obecnie interesuje mnie to jak
potrzeba sensu wiąże się z zaangażowaniem w pracę.
Chciałabym sprawdzić czy wprowadzenie interwencji
polegających na zwiększeniu postrzeganego sensu
wykonywanej pracy wiąże się z zaangażowaniem w pracę i jaka
jest rola różnic indywidualnych w potrzebie sensu dla tej
relacji.

https://www.researchgate.net/profile/Katarzyna_Cantarero

Potencjalne tematy projektów
doktorskich, które promotor
pomocniczy mógłby
współprowadzić lub temat
grantu badawczego, w którym
promotor mógłby zaangażować
doktorantów

Obszary, spośród których można wybrać temat:
1.Kłamstwo z punktu widzenia poznania społecznego, sądów
moralnych, komunikacji interpersonalnej. 2. Czynniki
sytuacyjne powiązane ze skłonnością do oszukiwania. 3.
Potrzeba sensu – konsekwencje dla funkcjonowania jednostki

1
Proszę podać liczbę doktorantów
do wymienionych projektów

Gotowość przyjęcia Doktoranta z
własnym pomysłem na rozprawę
doktorską

Liczba doktorantów, jaką chciałby 1
przyjąć promotor pomocniczy w
roku akad. 2019/2020 w sumie

TAK, ale w obszarze moich zainteresowań naukowych
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Warunki, jakie musi spełniać
kandydat na doktoranta w
zakresie:
- zainteresowań naukowych,
- kompetencji badawczych,
- dotychczasowych osiągnięć,
- znajomości języka angielskiego,
- kompetencji społecznych,
- dyspozycyjności.








Znajomość języka angielskiego
Znajomość metodologii badań społecznych
Gotowość do publikowania w czasopismach
anglojęzycznych
Gotowość do aplikowania o granty badawcze
Zaangażowanie i ambicje badawcze
Posiadanie czasu na pracę naukową (w tym na
przygotowywanie i prowadzenie badań na uczelni i/lub w
terenie)


Preferencje i oczekiwania w
zakresie współpracy z
doktorantem

Mile widziana możliwość współpracy na uczelni w
ciągu tygodnia, aczkolwiek nie jest to żaden warunek
konieczny

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


Proszę usunąć
niewłaściwe
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Rok ukończenia doktoratu

Liczba obecnie prowadzonych
doktoratów:
- w programie ISD
- doktorat z wolnej stopy
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Liczba wypromowanych doktorantów
wraz z rokiem ukończenia doktoratu
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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).

1) Kontakt mailowy: kcantarero@swps.edu.pl
Preferowana forma kontaktu w trakcie
rekrutacji: *
 Proszę usunąć niewłaściwe

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

2) Spotkanie osobiste po uprzednim umówieniu drogą
mailową (SWPS Wrocław)
Wtorki w godz. 9.30-13, po uprzednim umówieniu się
drogą mailową.

14-17.06.2019
Informacja o ewentualnej nieobecności
(proszę podać daty).

