Formularz do rekrutacji – opiekun w trybie eksternistycznym
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ZG ŁO SZ EN I E PO T EN CJ AL N E G O O P I EK UN A N AU KO W EG O
w t r yb i e ek st e rni st yc z n ym
Imię i nazwisko opiekuna naukowego
Nazwa centrum (ewentualny
link do strony internetowej centrum)
Dyscyplina
Profil naukowy opiekuna (m.in. link do
ORCID, link do strony, link do ResearchGate
i/lub Academia), ostatnie publikacje (nie więcej
niż 5), zrealizowane i realizowane granty
badawcze z ostatnich 10 lat

Agata Gąsiorowska
Centrum Badan nad Zachowaniami
Ekonomicznymi
www.creb.edu.pl
psychologia
https://orcid.org/0000-0002-3354-1095
https://www.researchgate.net/profile/Agata_Gasioro
wska?ev=hdr_xprf&_sg=_tz_mG50nk7t6WOx1c7UI
Qdpknegc6TJUkdKUYlNDRBsXYNY4vsqux5KW0
G5HV69TAZrM1frekJDa0zaJ66cePDo
https://scholar.google.com/citations?user=O27t8Cw
AAAAJ&hl=en
Publikacje
Zaleskiewicz, T., & Gasiorowska, A. (2020).
Evaluating experts serves psychological needs: Selfesteem, bias blind spot, and processing fluency
explain confirmation effect in assessing financial
advisors’ authority, Journal of Experimental
Psychology:
Applied,
27(1),
27–45,
doi:
10.1037/xap0000308
Gasiorowska, A. & Zaleskiewicz, T. (2021). Trading
in search of structure: Market relationships as
compensatory control tool, Journal of Personality
and Social Psychology, 120(2), 300–334, doi:
10.1037/pspi0000246
Zaleskiewicz, T., Gasiorowska, A., Kuzminska, A.,
Korotusz, P., Tomczak, P. (2020). Market mindset
impacts moral decisions: The exposure to market
relationships makes moral choices more utilitarian
by means of proportional thinking, European
Journal of Social Psychology, 50(7), 1500-1522,
doi: 10.1002/ejsp.2701
Kesebir, P., Gasiorowska, A., Goldman, R.,
Hirschberg, M., & Davidson, R.J. (2019). Emotional
Style Questionnaire: A Multidimensional Measure of
Healthy Emotionality, Psychological Assessment,
31(10), 1234-1246. doi: 10.1037/pas0000745
Gasiorowska, A., Zaleskiewicz, T., Kesebir, P.
(2018). Money as an Existential Anxiety Buffer:
Exposure to Money Prevents Mortality Reminders
from Leading to Increased Death Thoughts. Journal
of Experimental Social Psychology, 79, 394-409,
doi.org/10.1016/j.jesp.2018.09.004
Granty (jako kierownik)
2010-2013 „Analiza dualnej (symbolicznej vs
użytecznościowej) natury pieniądza w postawach
wobec pieniędzy, ich percepcji oraz zachowaniach
społecznych i ekonomicznych”, MNiSW
2014-2018 “Symboliczna natura pieniędzy i
kontrola. Badania nad pieniędzmi jako zasobem
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Krótki opis kierunku badawczego
realizowanego przez opiekuna (kilka zdań
pozwalających na zorientowanie się, czym się
zajmuje)

Potencjalne obszary tematyczne projektów
rozpraw doktorskich, które opiekun byłby w
stanie prowadzić w trybie eksternistycznym
Liczba osób, jaką chciałby przyjąć opiekun w
ścieżce eksternistycznej:
Liczba obecnie prowadzonych doktoratów:
 w programie ISD
 w Szkole Doktorskiej
 w trybie eksternistycznym
Liczba wypromowanych doktorantów wraz z
rokiem nadania stopnia doktora (ew. zakres lat)

psychologicznym używanym w samoregulacji”,
NCN Opus
2020-2024 „Nadmierne kupowanie jako
zachowanie pojawiające się w reakcji na nudę.
Badania mechanizmu i warunków granicznych
relacji między nudą i namiarowymi zachowaniami
konsumenckimi”, NCN Preludium BIS
Psychologia społeczna ze szczególnym
uwzględnieniem przyczyn i konsekwencji
regulowania relacji międzyludzkich jako relacji
opartych na wymianie
Psychologia ekonomiczna ze szczególnym
uwzględnieniem psychologicznego (symbolicznego)
znaczenia pieniędzy
Jw. + tematy powiązane z metodologią badań
psychologicznych i psychometrią
1
ISD: 4
SD: 1
TE: 0

RE KR UT AC J A
Kan d yda ci pow in ni s kont a ktow ać si ę z w ybr an ym i p rz ez
si eb ie op ie ku na mi p r z ed roz po cz ę ci e m p r oc es u re k rut a cj i
Warunki, jakie musi spełnić kandydat
w zakresie: zainteresowań naukowych;
kompetencji badawczych; dotychczasowych
osiągnięć; znajomości języka angielskiego;
kompetencji społecznych; dyspozycyjności

Preferencje i oczekiwania w zakresie
współpracy

Preferencje w zakresie kontaktu z
kandydatem w toku pracy nad realizacją
modułów /realizacją doktoratu w trybie
eksternistycznym

Preferencje w zakresie kontaktu z
kandydatem w trakcie rekrutacji

•

Zainteresowania naukowe: psychologia
ekonomiczna, psychologia społeczna,
• Dobra znajomość metodologii badań
eksperymentalnych i umiejętność samodzielnej
analizy wyników (preferowane osoby z
„zacięciem statystycznym”)
• Znajomość języka angielskiego pozwalająca na
czytanie i pisanie tekstów naukowych
• Doświadczenie publikacyjne i konferencyjne
Preferuję osoby które wiążą swoją przyszłą karierę
zawodową z pracą naukową
☐ Kontakt mailowy
☐ Kontakt telefoniczny
☐ Spotkania online
☐ Osobiste spotkania
☒ Wszystkie formy kontaktu
☒ Kontakt mailowy
☐ Kontakt telefoniczny
☒ Spotkania online
☐ Osobiste spotkania
☐ Wszystkie formy kontaktu
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