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www. doktor anc ki e. pl

ZGŁOSZENIE POTENCJALNEGO GŁÓ WNEG O PROMOTORA NAUKO WEGO
w Szkole Doktorskiej Nauk Społecznych i Humanistycznych
Nazwa centrum badawczego (lub grupy
badawczej), którym kieruje Promotor lub jest w
nim członkiem1
Imię i nazwisko promotora
Profil naukowy promotora (m.in. link do
ORCID, link do strony, link do Research Gate
i/lub Academia), ostatnie publikacje,
zrealizowane i realizowane granty badawcze

Laboratorium Neuronauki Emocji
Jarosław Michałowski
ORCID ID: https://orcid.org/0000-0002-5811740X
Research Gate:
https://www.researchgate.net/profile/Jaroslaw
_Michalowski
Google Scholar:
https://scholar.google.pl/citations?user=xf3On
dYAAAAJ&hl=pl
Kierownik w projektach NCN:
 Tytuł: How to improve the effectiveness of
psychotherapeutic imagery techniques?
Nr rejestracyjny: 2018/30/E/HS6/00703
Kwota: 2 102 807 PLN
Podmiot realizujący: SWPS Uniwersytet
Humanistycznospołeczny z siedzibą w
Warszawie; Wydział Zamiejscowy w
Poznaniu
Data realizacji: 2019-07-01 - 2023-06-30
 Tytuł: Neuronal mechanisms of executive
and emotion regulation deficits in
procrastination
Nr rejestracyjny: 2017/27/B/HS6/03065
Kwota: 571 428 PLN
Podmiot realizujący: SWPS Uniwersytet
Humanistycznospołeczny z siedzibą w
Warszawie; Wydział Zamiejscowy w
Poznaniu
Data realizacji: 2018-08-08 - 2021-08-07
 The relationship between the level of trait
fear and visual stimulus processing: A
combined ERP and fMRI study.
Nr rejestracyjny: 2011/03/D/HS6/05951
Kwota: 313 028 PLN
Podmiot realizujący: Uniwersytet
Warszawski; Wydział Psychologii
Data realizacji: 2012-08-07 - 2015-08-06

1

Kandydat do Szkoły Doktorskiej Nauk Społecznych i Humanistycznych musi uzyskać na piśmie rekomendację centrum badawczego
(lub grupy badawczej), że w momencie wygranej rekrutacji staje się członkiem zespołu.
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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

psychologia
W zespole badawczym Poznan Laboratory of
Affective Neuroscience (PLAN) prowadzimy
badania nad neuronalnymi i poznawczymi
mechanizmami powstawania, utrzymywania się
i terapii problemów psychicznych. Obecnie
prowadzimy badania EEG, dzięki którym mamy
nadzieję określić podstawowe poznawcze i
neuronalne dysfunkcje w prokrastynacji oraz
czynniki modyfikujące nasilenie zachowań
prokrastynacyjnych. Ponadto planujemy
przeprowadzenie badań nad zastosowaniem
nowych technologii w psychoterapii pacjentów
z grupy nastolatków i młodych dorosłych.
Obecnie badamy również efektywność i
mechanizm działania psychoterapeutycznych
technik wyobrażeniowych. W badaniu
porównujemy skuteczność dwóch technik
wyobrażeniowych, tj. ‘wyobrażenia ze zmianą
scenariusza’ i ‘ekspozycji w wyobraźni’. Podczas
gdy ‘ekspozycja w wyobraźni’ obejmuje jedynie
ekspozycję na negatywne doświadczenie leżące
u podłoża problemów psychicznych pacjenta, w
‘wyobrażeniu ze zmianą scenariusza’ do takiej
ekspozycji dodane zostaje pozytywne
zakończenie, w którym pacjent wyobraża sobie
jak jego terapeuta otacza go opieką. W naszych
badaniach porównujemy neuronalne i
psychologiczne mechanizmy działania i
skuteczność tych dwóch technik u osób z
wysokim poziomem lęku przed porażką.

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

Neuronauka poznawcza, neuronauka emocji,
neuronauka kliniczna, psychologia kliniczna,
psychoterapia

Liczba osób, które promotor planuje przyjąć do
projektów badawczych:

ze stypendium w
grantach oraz liczba
miesięcy
stypendium dla
doktoranta
Dwóch doktorantów
ze stypendium na
okres 33 miesięcy

Liczba obecnie prowadzonych doktoratów:
 w programie ISD
 w Szkole Doktorskiej
 w programie ICT & Psychology
 w trybie eksternistycznym
Liczba wypromowanych doktorantów wraz z
rokiem ukończenia doktoratu
Liczba otwartych przewodów (w starym trybie)

bez stypendium w
grantach

Zero

1
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Liczba doktorantów aktualnie pracujących w
zespole

1

REKRUTACJ A
Kandydaci na do ktorantó w po winn i skon taktować się z wybranymi prz ez
siebie po tencjalnymi promotorami nauko wymi, którzy są członkami cen tów
i zespo łów badawczych
Warunki, jakie musi spełnić kandydat
w zakresie: zainteresowań naukowych;
kompetencji badawczych; dotychczasowych
osiągnięć; znajomości języka angielskiego;
kompetencji społecznych; dyspozycyjności

 ukończone studia magisterskie z
psychologii, kognitywistyki lub kierunków
pokrewnych,
 udokumentowane uczestnictwo w
kształceniu z zakresu psychologii emocji,
psychologii klinicznej i
neuronauki/psychofizjologii,
 płynna znajomość języka angielskiego w
mowie i piśmie,
 zainteresowanie tematyką projektu,
 znajomość metod i programów
statystycznych (np. SPSS, R),
 umiejętność współpracy w
interdyscyplinarnym zespole badawczym,
 pełna dostępność i dyspozycyjność w trakcie
trwania całego projektu,
 znajomość narzędzi do nadzorowania
procedur badawczych (np. E-Prime lub
Presentation),
 udokumentowane wcześniejsze
doświadczenie w prowadzeniu badań
eksperymentalnych,
 udokumentowane uczestnictwo w
projektach badawczych,
 doświadczenie w badaniach
wykorzystujących metody psychofizjologii
peryferycznej lub neuroobrazowania

Preferencje i oczekiwania w zakresie
współpracy

Praca w siedzibie Laboratorium Neuronauki
Emocji

Preferencje w zakresie kontaktu z
doktorantem w toku pracy nad doktoratem

1.
2.
3.
4.
1.
2.
3.
4.

Preferencje w zakresie kontaktu z
doktorantem w trakcie rekrutacji

Preferowane daty i godziny w okresie
marzec-czerwiec 2020 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
Kontakt telefoniczny
Osobiste spotkania
Wszystkie formy kontaktu

środa-piątek 9:00-15:00
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