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ZGŁOSZENIE POTENCJALNEGO PROMOTORA POMOCNICZEGO  
w Szko le  Doktor sk ie j  Nauk Społecznych  i  Humanistycznych  

Imię i nazwisko promotora pomocniczego dr Anna Kamza 

Nazwa centrum/zespołu badawczego (ewentualny 
link do strony internetowej centrum/zespołu 
badawczego) 

Centrum Badań nad Rozwojem Osobowości  

Dyscyplina (nauki socjologiczne, nauki o kulturze i 
religii, literaturoznawstwo, psychologia) 

psychologia 

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

ID: orcid.org/0000-0002-0403-8079 
ResearchGate: 
https://www.researchgate.net/profile/Anna_Kamza
_nowotnik 

Krótki opis kierunku badawczego realizowanego 
przez promotora (kilka zdań pozwalających na 
zorientowanie się, czym się zajmuje) 

W swojej pracy naukowej koncentruję się na 
zagadnieniach z pogranicza psychologii poznawczej, 
psychologii osobowości i psychologii różnic 
indywidualnych. Zajmuję się tematyką przywiązania 
oraz jego związkami z procesami poznawczymi 
(głównie kontroli poznawczej) i zdolności jednostki 
do rozumienia stanów umysłowych innych ludzi 
(mentalizacja i teoria umysłu). Aktualnie prowadzę 
badania eksperymentalne nad tym, w jaki sposób 
aktywacja reprezentacji bezpiecznej 
i pozabezpiecznej więzi wpływa na kontrolę 
poznawczą i zdolność do podejmowania decyzji 
afektywnych. Specjalizuję się również w psychologii 
lotniczej - przez 4 lata pracowałam w ośrodku 
badawczo-psychologicznym Aero Poznań Human 
Lab (będącym częścią Aero Poznań Cirrus Training 
Center), zajmując się diagnozą, wzmacnianiem 
i rozwijaniem prawidłowych reakcji pilotów na 
potrzeby wymagających sytuacji podczas lotu. 

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

 psychologia różnic indywidualnych, psychologia 
rozwoju i psychologia poznawcza 

 funkcje wykonawcze i procesy uwagi – struktura, 
rozwój, dynamika, różnice indywidualne, korelaty 
(poznawcze, osobowościowe i temperamentalne) 

 mentalizacja - struktura, rozwój, dynamika, 
różnice indywidualne i korelaty (poznawcze, 
osobowościowe i temperamentalne) 

 społeczne źródła rozwoju funkcji wykonawczych i 
zdolności do mentalizacji 

 przywiązanie (cecha i stan)– kontekst rozwojowy i 
społeczny, korelaty poznawcze, uwarunkowania, 
mechanizmy, aktywacja systemu przywiązania i jej 
konsekwencje, attachment priming, security 
priming 

 psychologia lotnicza 

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

ze stypendium w 
grantach oraz liczba 

bez stypendium w 
grantach 

https://www.swps.pl/studia/szkola-doktorska-i-seminaria-doktorskie
https://orcid.org/0000-0002-0403-8079
https://www.researchgate.net/profile/Anna_Kamza_nowotnik
https://www.researchgate.net/profile/Anna_Kamza_nowotnik
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miesięcy stypendium 
dla doktoranta 

 1 

Liczba obecnie prowadzonych doktoratów: 
 w programie ISD 
 w Szkole Doktorskiej 
 w programie ICT & Psychology 
 w trybie eksternistycznym 

brak 

Liczba wypromowanych doktorantów wraz z 
rokiem nadania stopnia doktora 

- 

Liczba otwartych przewodów (w starym trybie) - 

Liczba doktorantów aktualnie pracujących w 
zespole 

- 

REKRUTACJA  
Kandydac i  na doktorantów powinni skontaktować s ię  z  wybranym i pr zez  

sieb ie potenc ja lnym i pr omotoram i naukowym i,  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 

1. Zainteresowanie i rozeznanie w wyżej wymienionej 
tematyce seminarium (procesy poznawcze i/lub 
psychologia różnic indywidualnych) 

2. Bardzo dobrą znajomość języka angielskiego, 
umożliwiająca rozumienie artykułów naukowych  z 
wybranego obszaru badawczego (WARUNEK 
KONIECZNY ZE WZGLĘDU NA UBOGĄ LITERATURĘ W 
JĘZYKU POLSKIM W W/W OBSZARZE BADAWCZYM) 

3. Sumienność i systematyczność w przygotowywaniu 
pracy 

4. Bardzo dobra znajomość metodologii (również badań 
eksperymentalnych) i statystyki (w tym pakiet SPSS) 

Preferencje i oczekiwania w zakresie współpracy 
Sumienność i systematyczność; możliwa współpraca 
zdalna 

Preferencje w zakresie kontaktu z doktorantem w 
toku pracy nad doktoratem  

☒ Kontakt mailowy 

☒ Kontakt telefoniczny 

☒ Spotkania online 

☒ Osobiste spotkania 

☒ Wszystkie formy kontaktu  

Preferencje w zakresie kontaktu z doktorantem w 
trakcie rekrutacji 

☒ Kontakt mailowy akamza@swps.edu.pl  

☒ Kontakt telefoniczny 

☒ Spotkania online 

☒ Osobiste spotkania 

☒ Wszystkie formy kontaktu  

Preferowane daty i godziny (w okresie  
marzec-czerwiec 2021) w celu przeprowadzenia 
rozmowy z kandydatem na doktoranta 

Od poniedziałku do piątku w godz. 10:30-14:30 
(dokładna data do ustalenia indywidualnie, proszę 
wówczas o kontakt mailowy) 

Informacja o ewentualnej nieobecności (ze 
wskazaniem daty) 

- 

 

mailto:akamza@swps.edu.pl

