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

Imię i nazwisko promotora naukowego prof. dr hab. Dariusz Doliński 

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

Centrum Badań nad Zachowaniami Społecznymi 

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 

Psychologia społeczna ze szczególnym 
uwzględnieniem obszaru wpływu społecznego 
 
Ostatnie publikacje: 
Doliński, D. (2020). Do psychologists study 
behaviour?. Health Psychology Report, 8(4), 385-
390. 
 
Dolinski, D., & Grzyb, T. (2020). The Social 
Psychology of Obedience Towards Authority: An 
Empirical Tribute to Stanley Milgram. Routledge. 
 
Dolinski, D., Dolinska, B., Zmaczynska-Witek, B., 
Banach, M., & Kulesza, W. (2020). Unrealistic 
optimism in the time of coronavirus pandemic: May 
it help to kill, if so—Whom: Disease or the 
person?. Journal of clinical medicine, 9(5), 1464. 
 
Grzyb, T., & Dolinski, D. (2020). Multiple Feet-in-the-
Door and Obedience. Basic and Applied Social 
Psychology, 1-9. 
 
Dolinski, D., & Grzyb, T. (2019). The (doubtful) role 
of financial reward in obedience to authority. The 
Journal of social psychology, 159(4), 490-496. 
 
Doliński, D. (2018). Is psychology still a science of 
behaviour?. Social Psychological Bulletin, 13(2), 1-
14. 
 
Doliński, D., & Grzyb, T. (2017). Posłuszni do bólu. 
Wydawnictwo Smak Słowa.  
 
Doliński, D., Grzyb, T., Folwarczny, M., Grzybała, P., 
Krzyszycha, K., Martynowska, K., & Trojanowski, J. 
(2017). Would you deliver an electric shock in 2015? 
Obedience in the experimental paradigm developed 
by Stanley Milgram in the 50 years following the 
original studies. Social Psychological and Personality 
Science, 8(8), 927-933. 
 
Dolinski, D., & Grzyb, T. (2016). One serious shock 
versus gradated series of shocks: Does “multiple 

http://www.doktoranckie.pl/
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feet-in-the-door” explain obedience in Milgram 
studies?. Basic and Applied Social Psychology, 38(5), 
276-283. 
 
Dolinski, D. (2015). Techniques of social influence: 
The psychology of gaining compliance. Taylor & 
Francis. 
 
Projekty w trakcie realizacji: 
 
OPUS (NCN) Konflikt unikanie - unikanie i jego 
konsekwencje dla posłuszeństwa w paradygmacie 
Milgrama (2018 – 2021) – kierownik 
 
Projekty zrealizowane: 
 
OPUS(NCN) Strukturyzacja poznawcza i jej 
poznawczo-motywacyjne determinanty jako ramy 
wyjaśniające różnorodne zjawiska psychologiczne 
(2013-2017) – kierownik 
NCN Wpływ społeczny mechanizmy psychologiczne 
(2010-2013) – kierownik 
 
Profil na Google Scholar: 
https://scholar.google.pl/citations?user=a2OR2lEAA
AAJ&hl=pl&oi=ao  

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

Obszarem zainteresowań Dariusza Dolińskiego jest 
wpływ społeczny. Od ponad dwóch dekad prowadzi 
badania nad technikami wpływu społecznego. 
Interesuje go skuteczność poszczególnych technik i 
mechanizmy psychologiczne leżące u podłoża ich 
efektywności. Jego badania w tym obszarze to 
przede wszystkim eksperymenty terenowe. Od kilku 
lat bada także posłuszeństwo, prowadząc 
eksperymenty w paradygmacie Milgrama. 

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

- Techniki wpływu społecznego 
- Posłuszeństwo 
Ale także badania, w których chodzi o realne ludzkie 
zachowania (a nie przekonania o zachowaniach) 

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

ze stypendium w 
grantach oraz liczba 
miesięcy stypendium 
dla doktoranta 

bez stypendium w 
grantach 

1 osoba, 48 miesięcy 1 

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

5 

Liczba wypromowanych doktorantów wraz z 
rokiem nadania stopnia doktora 

20 od 1997 

Liczba otwartych przewodów (w starym trybie) 3 

Liczba doktorantów aktualnie pracujących w 
zespole 

2 

https://scholar.google.pl/citations?user=a2OR2lEAAAAJ&hl=pl&oi=ao
https://scholar.google.pl/citations?user=a2OR2lEAAAAJ&hl=pl&oi=ao
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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 

Doktorant powinien być bardzo zainteresowany 
problematyką wpływu społecznego i podzielać 
moje przekonanie o konieczności badania realnych 
(a nie deklarowanych) zachowań. 
Potrzebne są kompetencje w posługiwaniu się 
językiem angielskim, dyspozycyjność, umiejętności 
metodologiczne. 

Preferencje i oczekiwania w zakresie współpracy 
Duże zaangażowanie doktoranta w prowadzone 
badania 

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 ddolinsk@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 

Konieczne będzie precyzyjne umówienie się ze 
względu na moje liczne obowiązki. 

Informacja o ewentualnej nieobecności (ze 
wskazaniem daty) 

- 

 

 

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

Imię i nazwisko promotora pomocniczego dr Katarzyna Cantarero 

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

Centrum Badań nad Zachowaniami Społecznymi 

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 

Wybrane publikacje: 
Muniak, P., Dolinski, D., Grzyb, T., Cantarero, K., & 
Kulesza, W. (2021). You want to know the truth? 
Then don't mimic! The link between mimicry and 
lying. Zeitschrift fur Psychologie - Journal of 
Psychology. Manuscript accepted for publication. 
 
Cantarero, K., van Tilburg, W.A.P., & Smoktunowicz, 
E. (2020). Affirming basic psychological needs 
promotes mental well-being during the COVID-19 
outbreak. Social Psychological and Personality 
Science, 1-8. Published online 
doi.org/10.1177/1948550620942708 
 
Cantarero, K., Szarota, P., Stamkou, E., Navas, M., & 
Dominguez Espinosa, A. (2018). When is a lie 
acceptable? Work and private life lying acceptance 

mailto:ddolinsk@swps.edu.pl
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depends on its beneficiary. The Journal of Social 
Psychology, 158, 2, 220-235. doi: 
10.1080/00224545.2017.1327404. 
 
Cantarero, K., Van Tilburg, W.A.P., & Szarota, P. 
(2018). Differentiating everyday lies: A typology of 
lies based on beneficiary and motivation. 
Personality and Individual Differences, 134, 252-260. 
doi.org/10.1016/j.paid.2018.05.013. 
 
Cantarero, K., Parzuchowski, M., & Dukała, K. 
(2017). White lies in hand: Are other-oriented lies 
modified by hand gestures? Possibly not. Frontiers 
in Psychology, 8:814. doi: 
10.3389/fpsyg.2017.00814. 
 
Cantarero, K., & Szarota, P. (2017). When is a lie 
more of a lie? Moral judgment mediates the 
relationship between perceived benefits of others 
and lie-labeling. Polish Psychological Bulletin, 48, 2, 
315-325. doi - 10.1515/ppb-2017-0036. 
 
Cantarero, K., & Van Tilburg, W.A.P. (2014). Too 
tired to taint the truth. Ego-depletion reduces 
other-benefiting dishonesty. European Journal of 
Social Psychology, 44, 7, 743-747. doi: 
10.1002/ejsp.2065. 
 
Projekty w trakcie realizacji: 
 
SONATA (NCN) Różnice indywidualne w potrzebie 
sensu a poczucie sensu i zaangażowanie w pracę 
(2019-2021) – kierowniczka 
 
Projekty zrealizowane: 
 
FUGA (NCN) Potrzeba poczucia sensu – wyznaczniki 
i konsekwencje (2015-2018) – kierowniczka 
PRELUDIUM (NCN) Międzykulturowe różnice w 
dopuszczalności kłamstwa w świetle teorii podstaw 
moralnych (2011-2014) – kierowniczka 
NARODOWY PROGRAM ROZWOJU HUMANISTYKI 
Antropologia kłamstw życia codziennego (2012-
2013) – kierowniczka 
OPUS (NCN) Pozytywne i negatywne konsekwencje 
przestrzegania normy szczerości w relacjach 
przyjacielskich (2011-2013) – wykonawca 
(Kierownik: Piotr Szarota) 
 
Profil - Google Scholar: 
https://scholar.google.pl/citations?user=Tn7Fw1kA
AAAJ&hl=pl&oi=ao  

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

Duża część mojej pracy koncentruje się na badaniu 
czynników sytuacyjnych i różnic indywidualnych 
powiązanych ze skłonnością do oszukiwania. Badam 
również konsekwencje oszukiwania dla relacji 
społecznych oraz sądy moralne. Interesuje mnie 
zwłaszcza oszustwo/kłamstwo prospołeczne, czyli 
dylemat między prawdą a troską.  

https://scholar.google.pl/citations?user=Tn7Fw1kAAAAJ&hl=pl&oi=ao
https://scholar.google.pl/citations?user=Tn7Fw1kAAAAJ&hl=pl&oi=ao
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Potencjalne obszary tematyczne projektów 
rozpraw doktorskich, które promotor byłby w stanie 
prowadzić lub temat grantu badawczego, w którym 
promotor mógłby zaangażować doktoranta/ów 

Rola poziomów przetwarzania (CLT) dla 
formułowania sądów moralnych. 
Rola poziomów przetwarzania (CLT) dla skłonności 
do oszukiwania. Konsekwencje kłamania dla 
funkcjonowania związków przyjacielskich – badanie 
diad. Konsekwencje kłamania dla funkcjonowania 
związków romantycznych – badanie diad. 
Czynniki sytuacyjne powiązane ze stosowaniem 
kłamstw prospołecznych. 

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

ze stypendium w 
grantach oraz liczba 
miesięcy stypendium 
dla doktoranta 

bez stypendium w 
grantach 

1 osoba, 48 miesięcy 
stypendium 

1 

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

1 

Liczba wypromowanych doktorantów wraz z 
rokiem nadania stopnia doktora 

0 

Liczba otwartych przewodów (w starym trybie) 0 

Liczba doktorantów aktualnie pracujących w 
zespole 

1 

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 

Zdolność analitycznego myślenia. Bardzo dobra 
znajomość podstawowych metod statystycznych i 
gotowość do nauczenia się zaawansowanych metod 
statystycznych. Płynna znajomość języka 
angielskiego w mowie i piśmie. Zainteresowanie 
tematyką kłamstwa/oszustwa/moralności. Wysoka 
sumienność, skrupulatność i wytrwałość. 
Dysponowanie ok. 7-8h dziennie pn-pt na pracę 
naukową. 

Preferencje i oczekiwania w zakresie współpracy Mile widziana osoba, która wiąże swoją przyszłość z 
pracą naukową i nie traktuje doktoratu jako 
dodatku do wykonywanej obecnie pracy. 

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 kcantarero@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 

poniedziałek - piątek 

Informacja o ewentualnej nieobecności (ze 
wskazaniem daty) 

- 

 

mailto:kcantarero@swps.edu.pl

