Rekrutacja 2020/2021
Formularz do rekrutacji – promotor i promotor pomocniczy
www. doktor anc ki e. pl

ZGŁOSZENIE POTENCJALNEGO PROMOTORA NAUKOWEGO
w Szkole Doktorskiej Nauk Społecznych i Humanistycznych
Imię i nazwisko promotora oraz
członkostwo w centrum/zespole
badawczym (nazwa centrum)

dr hab. Igor Pietkiewicz (Kierownik Centrum
Badań nad Traumą i Dysocjacją)

Profil naukowy promotora (m.in. link do
ORCID, link do strony, link do ResearchGate
i/lub Academia), ostatnie publikacje,
zrealizowane i realizowane granty badawcze

https://www.researchgate.net/profile/Igor_Piet
kiewicz

Dyscyplina (nauki socjologiczne, nauki
o kulturze i religii, literaturoznawstwo,
psychologia) i/lub centrum badawcze

Psychologia

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

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

Liczba osób, które promotor byłby w stanie
przyjąć do projektów badawczych:

www.swps.pl/cbtd
Psychoterapeuta, superwizor psychoterapii,
kierownik Centrum Badań nad Traumą i
Dysocjacją oraz członek zarządu European
Society for Trauma and Dissociation. Prowadzi
badania nad wpływem kultury różnych
społeczności na zdrowie i radzenie sobie z
trudnościami, szczególnie w obszarze zdrowia.
W obszarze klinicznym bada zmiany
świadomości i objawy związane z urazami
psychicznymi oraz sposób ich przejawiania się w
zależności od kontekstu kulturowego. Prowadził
projekty badawcze w Polsce, Afryce i Azji.

doświadczenie halucynacji słuchowych /
depersonalizacji i derealizacji w grupach
klinicznych i nieklinicznych
ze stypendium w
grantach oraz
liczba miesięcy
stypendium dla
doktoranta

bez stypendium
w grantach

1 / 48 mies.
(w przypadku
przyznania
projektu OPUS)

1
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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

0

2017 - promotor pomocniczy
2019 - promotor główny

Liczba otwartych przewodów (w starym
trybie)

0

Liczba doktorantów aktualnie pracujących
w zespole

3

REKRUTACJA
Kandydaci na doktorantów powinni skontaktować się z wybranymi przez
siebie potencjalnymi promotorami naukowymi, którzy są członkami centów
i zespołów badawczych
Warunki, jakie musi spełnić kandydat
w zakresie: zainteresowań naukowych;
kompetencji badawczych; dotychczasowych
osiągnięć; znajomości języka angielskiego;
kompetencji społecznych; dyspozycyjności

 Zainteresowania naukowe: psychologia
kulturowa, psychologia kliniczna (w
szczególności zagadnienia dotyczące
wpływu wydarzeń urazowych na obraz
kliniczny);
 Kompetencje badawcze: wiedza i
umiejętności w zakresie jakościowej
analizy danych, przeprowadzania
wywiadów (szczególnie dotyczących
objawów klinicznych);
 Znajomość języka angielskiego: dobra lub
bardzo dobra w mowie oraz piśmie;
 Dotychczasowe osiągnięcia:
doświadczenie w zakresie nawiązywania
dobrego kontaktu z pacjentami
psychiatrycznymi, zbierania wywiadu,
doświadczenie w/z udzielania pomocy
psychologicznej lub psychoterapii
 Kompetencje społeczne: umiejętność
pracy indywidualnej i w zespole, dobre
umiejętności komunikacyjne, otwartość,
entuzjazm, empatia i spokój, chęć
rozwijania kompetencji klinicznych oraz
badawczych;
 Dyspozycyjność: elastyczność czasowa i
zdolność poświęcenia dużej ilości czasu na
prace badawcze, regularne uczestniczenie
w cotygodniowych zebraniach zespołu
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Preferencje i oczekiwania w zakresie
współpracy

Entuzjazm i zaangażowanie kandydata oraz
dobre umiejętności organizacyjne, które będą
pomocne w trakcie rekrutacji badanych,
zbierania danych i ich późniejszej analizy w
zespole. Doktorant będzie uczestniczył w
regularnych spotkaniach zespołu (1-2 razy w
tygodniu), w trakcie których są przedstawiane
i omawiane przypadki lub zagadnienia
teoretyczne oraz planowane prace badawcze.
Pomiędzy spotkaniami, doktorant winny
angażować swój czas w gromadzenie i analizę
danych.

Preferencje w zakresie kontaktu z
doktorantem w toku pracy nad doktoratem

1 Kontakt mailowy: ipietkiewicz@swps.edu.pl
2. Kontakt telefoniczny
3. Osobiste spotkania
4. Wszystkie formy kontaktu

Preferencje w zakresie kontaktu z
doktorantem w trakcie rekrutacji

1. Kontakt mailowy
2. Kontakt telefoniczny
3. Spotkanie osobiste
(chętnie otrzymam CV kandydata i
porozmawiam telefonicznie, a następnie
spotkam się osobiście)

Preferowane daty i godziny w okresie
marzec-czerwiec 2020 w celu
przeprowadzenia rozmowy z kandydatem
na doktoranta

Proszę kandydatów o kontakt mailowy celem
ustalenia terminu rozmowy telefonicznej i
spotkania.

Informacja o ewentualnej nieobecności (ze
wskazaniem daty)
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ZGŁOSZENIE POTENCJALNEGO PROMOTORA POMOCNICZEGO
w Szkole Doktorskiej Nauk Społecznych i Humanistycznych
Imię i nazwisko promotora oraz
członkostwo w centrum/zespole
badawczym (nazwa centrum)

Dr Anna Hełka

Profil naukowy promotora (m.in. link do
ORCID, link do strony, link do ResearchGate
i/lub Academia), ostatnie publikacje,
zrealizowane i realizowane granty badawcze
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
Potencjalne obszary tematyczne projektów
rozpraw doktorskich, które promotor byłby
w stanie prowadzić lub temat grantu
badawczego, w którym promotor mógłby
zaangażować doktoranta/ów

Liczba osób, które promotor byłby w stanie
przyjąć do projektów badawczych:

W ramach swojej pracy w Centrum Badań nad
Traumą i Dysocjacją dr Anna Hełka zajmuje się
przede wszystkim adaptacją i walidacją narzędzi
do badania traumy, a także uczestniczy w
projektach z zakresu badań ilościowych nad
traumą i dysocjacją.
Opracowanie, adaptacja, walidacja narzędzi
diagnostycznych Trauma i dysocjacja w
wybranych grupach społecznych, zawodowych,
etc.
ze stypendium w
grantach oraz
liczba miesięcy
stypendium dla
doktoranta

bez stypendium
w grantach

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)
Liczba doktorantów aktualnie pracujących
w zespole

1
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REKRUTACJA
Kandydaci na doktorantów powinni skontaktować się z wybranymi przez
siebie potencjalnymi promotorami naukowymi, którzy są członkami centów
i zespołów badawczych
Warunki, jakie musi spełnić kandydat
w zakresie: zainteresowań naukowych;
kompetencji badawczych; dotychczasowych
osiągnięć; znajomości języka angielskiego;
kompetencji społecznych; dyspozycyjności

Znajomość metod statystycznych omawianych
w ramach programu studiów magisterskich z
psychologii na poziomie co najmniej dobrych

Preferencje i oczekiwania w zakresie
współpracy
Preferencje w zakresie kontaktu z
doktorantem w toku pracy nad doktoratem

1.
2.
3.
4.

Kontakt mailowy
Kontakt telefoniczny
Osobiste spotkania
Wszystkie formy kontaktu

Preferencje w zakresie kontaktu z
doktorantem w trakcie rekrutacji

1.
2.
3.
4.

Kontakt mailowy
Kontakt telefoniczny
Osobiste spotkania
Wszystkie formy kontaktu

Preferowane daty i godziny w okresie
marzec-czerwiec 2020 w celu
przeprowadzenia rozmowy z kandydatem
na doktoranta
Informacja o ewentualnej nieobecności (ze
wskazaniem daty)
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