
   

 

 I FORUM DOKTORANTÓW PSYCHOLOGII 

Instytut Psychologii KUL - 19 stycznia 2013 r.  

Psychologia, jako dziedzina badań naukowych i działalności praktycznej, 

obejmuje szeroki zakres zjawisk. Obiektem jej zainteresowania jest człowiek 

w różnych obszarach życia: w funkcjonowaniu społecznym, rodzinnym oraz 

zawodowym. Psychologia podejmuje takie zagadnienia jak: zdrowie 

psychiczne, norma i patologia; stres i sytuacje kryzysowe, bada wpływ czynników psychologicznych 

na powstawanie i przebieg chorób (zarówno psychicznych, jak i somatycznych), a także wpływ 

choroby na stan psychiczny. Istotną częścią tej dziedziny są również badania prowadzone w zakresie 

psychologii osobowości, psychologii rehabilitacji oraz psychologii rozwojowej - dotyczące zarówno 

rozwoju dziecka, jak i człowieka dorosłego, a także procesu starzenia się. Planowana konferencja 

naukowa będzie poświęcona nowym badaniom w tych obszarach prowadzonym przez doktorantów. 

PROGRAM KONFERENCJI 

12.30 – 13.00  – otwarcie konferencji 

Gmach Główny, sala: 207, 207A, 210 

Sala 207 Sala 207 A Sala 210 

13:00-14:00 

Problemy współczesnej rodziny 
prowadzący: Mgr Joanna Grądziel 

 

1.Stan potrzeb i poziom zadowolenia 
z ich zaspokojenia w ocenie rodzin 

dzieci z głęboką wieloraką 
niepełnosprawnością i pracowników 

pomocy społecznej – Mgr Monika 

Kaleta 

 

2. Psychospołeczne aspekty 

wykluczenia społecznego rodziny z 
dzieckiem głęboko wielorako 

niepełnosprawnym – Mgr Anna 

Gruszka 

 

3. Rozwód rodziców a jakość 
komunikacji interpersonalnej ich 

dorosłych dzieci – Mgr Dymitr 

Lapunow 

 

4. Percepcja relacji rodzinnych a 
motywacja osiągnięć - Mgr 

Agnieszka Kowalczyk 

Psychologiczne aspekty zjawisk 

społecznych 
prowadzący: Mgr Izabella Januszewska  

 

1. Nepotyzm w ocenie Polaków. 

Uwarunkowania, zakres oraz 
percepcja tego zjawiska - Mgr 

Małgorzata Wlazły 

 

2. Altruizm a ekstrawersja - Mgr 

Justyna Kot 

 

3. Tożsamość rodzajowa młodych 

mężczyzn w obliczu przemian 
definicji męskości - Mgr Judyta 

Gutowska 

 

4. Wymiary dyspozycji przypisywane 

innym w pryzmacie psychologii 
społecznej - Mgr Natalia Szczepańska 

Uwarunkowania wyborów 

społecznych 
prowadzący: Mgr Anna Gamrowska 

 

1. Uwarunkowania identyfikacji 

partyjnej a jej podatność na zmianę - 

Mgr Edyta Bałakier 

 

2. Osobowościowe wyznaczniki 
preferencji kandydatów w wyborach 

politycznych - Mgr Aneta Wierzbicka 

 

3. Postawy społeczności miejskiej i 

wiejskiej wobec aktywności sportowej 
- Mgr Ilona Maniszewska 

 

4. Porównanie sposobów pomiaru 
kongruencji percepcji siebie i 

„osobowości” partii politycznych - 
Mgr Grzegorz Krzyszycha 

 



14.00-15.00 

Człowiek na rynku pracy 
prowadzący: Mgr Agnieszka Czusz 

 

1. Style komunikowania się i 
motywacja osiągnąć u osób 

wykonujących różne zawody. – Mgr 

Anna Wójciuk   
 

2. Sytuacja kryzysowa, a reputacja 
firmy. - Mgr Emila Samardakiewicz 

 

3. Psychospołeczne uwarunkowania 

wypalenia zawodowego wśród 

pracowników Policji sekcji Ruchu 
Drogowego. - Mgr Paulina Wajda 

 

4. Percepcja podobieństwa obrazu 

siebie i wizerunku konsumentów 

marek produktów - Mgr Stanisław 

Mamcarz 

Problemy osób zagrożonych 

wykluczeniem społecznym  
prowadzący: Mgr Justyna Kot  

 

1. Nadzieja a poczucie sensu życia u 

więźniów - Mgr Katarzyna 

Grabowska 

 

2. Nasilenie poczucia własnej 

skuteczności u bezdomnych matek - 

Mgr Agnieszka Palacz  

 

3. Kształtowanie się zadowolenia z 

życia u osób bezrobotnych w średnim 

wieku - Mgr Monika Dacka 

 

4. Doświadczanie sytuacji trudnych 
przez młodzież z rodzin z problemem 

alkoholowym - Mgr Arkadiusz 

Nesterenko 

Inteligencja emocjonalna i procesy 

poznawcze 
prowadzący: Mgr Katarzyna Perszko 

 

1. Wpływ kolejności ekspozycji 

fragmentów obiektów 2D na 

poprawność i szybkość ich 
rozpoznawania. Badania ruchów 

gałek ocznych. - Mgr Tomasz Misiuro  

 

2. Zależność - niezależność od pola 

percepcyjnego: badanie potencjałów 
wywołanych - Mgr Łukasz Nikel 

 

3. Wpływ nastroju na pomiar 

inteligencji emocjonalnej narzędziem 

testowym TIE i samoopisowym INTE 

- Mgr Agata Wolanin 

 

4. Piękno i zagadka ludzkich emocji. 
Inteligencja emocjonalna, stres a 

poczucie szczęścia - Mgr Klaudia 

Jastrzębska  
Przerwa 15.00 – 15.15 

15.15 – 16.30 

Wybrane zasoby psychologiczne 
prowadzący: Mgr Agnieszka Kowalczyk 

 

1. Czynniki kształtujące prężność 

osobową u młodzieży - Mgr Joanna 

Grądziel 

 

2. Nadzieja a struktura charakteru u 

młodzieży - Mgr Aleksandra 

Myślińska 

 

3. Poziom wrażliwości moralnej jako 
czynnik różnicujący przejawy 

seksualności osób niepełnosprawnych 

intelektualnie - Mgr Agnieszka Czusz 

Wybrane problemy człowieka 

dorosłego 
prowadzący: Mgr Małgorzata Wlazły 

 
1. Doświadczanie wolności a 

orientacja temporalna u osób 

dorosłych - Mgr Katarzyna Serafin 

 

2. Rozumienie i struktura niepokoju 
egzystencjalnego - Mgr Karol Juros  

 

3. Choroby układu krążenia – 
psychologiczne czynniki ryzyka - Mgr 

Izabela Januszewska 

 

4. Obraz siebie a strategie radzenia 

sobie ze stresem u osób z 
zaburzeniami nerwicowymi – Mgr 

Wioleta Chajkaluk 

Sens i jakość życia 
prowadzący: Mgr Tomasz Misiuro 

 

1. Jakość życia a percepcja czasu u 

osób starszych - Mgr Katarzyna 

Perszko 

 

2. Proaktywne radzenie sobie a 

jakość życia u osób starszych – Mgr 

Anna Gamrowska 

 

3. Jakość relacji międzyludzkich a 
poczucie sensu życia u młodzieży - 

Mgr Magdalena Klimkiewicz 

 

4. Temperament a poczucie sensu 

życia u pacjentów neurologicznych. - 

Mgr Żaneta Polańska 

16.30-18.45 – sesja plakatowa 

18.45-19.00 – zakończenie konferencji 

Komitet Organizacyjny:  

Mgr Joanna Grądziel, Mgr Agnieszka Czusz, Mgr Izabella Januszewska, Mgr Anna 

Gamrowska, Mgr Agnieszka Kowalczyk,  

Opiekun Naukowy: dr hab. prof. KUL Mariola Łaguna  


