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ZGŁOSZENIE POTENCJALNEGO OPIEKUNA NAUKOWEGO 
w trybie eksternistycznym

Imię i nazwisko opiekuna naukowego Igor Pietkiewicz

Nazwa centrum (ewentualny 
link do strony internetowej centrum) Centrum Badań nad Traumą i Dysocjacją

Dyscyplina psychologia

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

https://orcid.org/0000-0001-6913-0186 

Psychologia kliniczna, psychotraumatologia, 
psychologia zdrowia społeczności, religii

Wybrane publikacje:
https://doi.org/10.1016/j.ejtd.2021.100204
https://doi.org/10.3389/fpsyg.2021.637929
https://doi.org/10.3389/fpsyg.2021.628925
https://doi.org/10.1016/j.ejtd.2019.100131
https://doi.org/10.1080/10538712.2017.1372837

Realizowane granty NC: 
2017/25/B/HS6/01025 Analiza jakościowa zjawisk i 
symptomów związanych z opętaniem
2016/22/E/HS6/00306 Interpretacyjna analiza 
fenomenologiczna stanów depersonalizacji i 
derealizacji w grupach klinicznych i nieklinicznych

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

Wpływ traumy złożonej na obraz kliniczny oraz 
znaczenie czynników kulturowych na 
interpretację objawów i szukanie pomocy

Potencjalne obszary tematyczne projektów 
rozpraw doktorskich, które opiekun byłby w 
stanie prowadzić w trybie eksternistycznym

Reakcje psychofizjologiczne a interocepcja  
u pacjentów z depersonalizacją-derealizacją

Liczba osób, jaką chciałby przyjąć opiekun w 
ścieżce eksternistycznej:

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

ISD: 0 
SD:  0 
TE:  0

Liczba wypromowanych doktorantów wraz z 
rokiem nadania stopnia doktora (ew. zakres lat)

REKRUTACJA 
Kandydaci powinni skontaktować  się  z wybranymi przez  

siebie opiekunami przed rozpoczęciem procesu rekrutacji
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Warunki, jakie musi spełnić kandydat  
w zakresie: zainteresowań naukowych; 
kompetencji badawczych; dotychczasowych 
osiągnięć; znajomości języka angielskiego; 
kompetencji społecznych; dyspozycyjności

Magister psychologii, doświadczenie w zakresie 
psychotraumatologii, bardzo dobre 
kompetencje społeczne i kliniczne, w 
szczególności doświadczenie z pacjentami 
psychiatrycznymi, nawiązywanie relacji i 
zbieranie wywiadu, pewne doświadczenie w 
zakresie diagnozy różnicowej zaburzeń 
pourazowych, objawów dysocjacyjnych oraz 
zmian świadomości (depersonalizacji i 
derealizacji) potwierdzone szkoleniami i 
stażem pracą w oddziałach psychiatrycznych, 
umiejętność obsługi urządzenia Flexcomp, 
dobra znajomość języka angielskiego, 
dyspozycyjność

Preferencje i oczekiwania w zakresie 
współpracy

Udział w cotygodniowych spotkaniach zespołu, 
gromadzenie danych od pacjentów

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

☐ Kontakt mailowy 
☐ Kontakt telefoniczny 
x Spotkania online 
x Osobiste spotkania 
☐ Wszystkie formy kontaktu 

Preferencje w zakresie kontaktu z 
kandydatem w trakcie rekrutacji

☐ Kontakt mailowy 
☐ Kontakt telefoniczny 
x Spotkania online 
x Osobiste spotkania 
☐ Wszystkie formy kontaktu 
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