Formularz do rekrutacji – opiekun w trybie eksternistycznym
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ZGŁ OS Z ENI E P O TE NC J AL NE GO O PI E K UN A NA U K O W EG O
w tr yb i e e kst er n i st yc zn 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

dr hab. Aleksandra Szymków-Sudziarska, prof. Uniwersytetu
SWPS
Centrum Badań nad Biologicznymi Podstawami
Funkcjonowania Społecznego (Center for Research on
Biological Basis of Social Behavior)
Psychologia
Research Gate:
https://www.researchgate.net/profile/Aleksandra-Szymkow
Orcid: https://orcid.org/0000-0002-6550-7369
Ostatnie 5 publikacji:
Galasinska, K., Szymkow, A. (2021). The More Fertile, the More
Creative: Changes in Women’s Creative Potential across the
Ovulatory Cycle. International Journal of Environmental Research
and Public Health,18:5390.
https://doi.org/10.3390/ijerph18105390
Szymkow, A., Frankowska, N., Galasinska, K. (2021). Testing the
Disgust-Based Mechanism of Homonegative Attitudes in the
Context of the COVID-19 Pandemic. Frontiers in Psychology, 12:
647881. https://doi.org/10.3389/fpsyg.2021.647881
Olszanowski, M., Parzuchowski, M., Szymkow, A.,. (2019). When
the smile is not enough: The interactive role of smiling and facial
characteristics in forming judgments about perceived
trustworthiness and dominance. Annals of Psychology, 22, 3552. https://doi.org/10.18290/rpsych.2019.22.1-3.
Baryla, W., Bialobrzeska, O., Bocian, K., Parzuchowski, M.,
Szymkow, A., Wojciszke, B. (2019). Perspectives Questionnaire:
Measuring propensities to take viewpoints of agent or recipient.
Personality and Individual Differences, 144, 1-10.
https://doi.org/10.1016/j.paid.2019.02.025
Szymków, A. (2018). Umysł uwolniony. O poznaniu
zakorzenionym w ciele i świecie społecznym. Wydawnictwo
Naukowe Scholar.
Projekty badawcze finansowane ze źródeł zewnętrznych:
Kierownik grantu NCN Miniatura pt. „Atrakcyjność stałego
partnera oraz przyjaciela jako moderatory nawiązywania relacji
seksualnej w przyjaźniach damsko-męskich”, 2018-2019
Projekty badawcze finansowane ze źródeł wewnętrznych:
- Kierownik grantu Uniwersytetu SWPS na badania statutowe pt.
„Wpływ (nie)moralnego zachowania mężczyzn na ocenę ich
atrakcyjności przez kobiety w kontekście związków krótko- i
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długoterminowych z uwzględnieniem moderującej roli fazy cyklu
owulacyjnego, 2018-2019
-Kierownik grantu Uniwersytetu SWPS na badania statutowe
(konkurs 1/2019/2020) pt. „Mapping the facet-model of
communion and agency on women’s mate preferences –
preliminary studies.” 2019/2020
-Udział (jako wykonawca) w Grancie Regionalnej Inicjatywy
Doskonałości RID (kierownik projektu: dr Natalia Frankowska) pt.
“Dystans społeczny jako strategia unikania patogenów przez
kobiety w I trymestrze ciąży – mediująca rola wrażliwości na
wstręt.” 2020/2021
Krótki opis kierunku badawczego realizowanego
przez opiekuna (kilka zdań pozwalających na
zorientowanie się, czym się zajmuje)

Zajmuję się poszukiwaniem biologicznych, w tym ewolucyjnych,
wyjaśnień funkcjonowania człowieka zarówno na poziomie
poznawczym, emocjonalnym, jak i behawioralnym. Ostatnio
realizowane projekty badawcze skupiają się wokół wpływu cyklu
owulacyjnego na funkcjonowanie poznawcze kobiet, a także roli
patogenów w kształtowaniu procesów emocjonalnych leżących
u podstaw postaw społecznych i uprzedzeń.

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

Badania pokazują, że obok fizjologicznego systemu
odpornościowego
funkcjonuje
behawioralny
system
odpornościowy, którego głównym zadaniem jest uchronienie
nas przed potencjalną infekcją. Ważnym mechanizmem, na
którym opiera się działanie tego systemu, jest doświadczanie
wstrętu, który wyznacza motywację do dystansowania się
względem potencjalnego patogenu i w ten sposób staje się
podstawą wielu zjawisk społecznych takich jak uprzedzenia czy
dyskryminacja. Interesujące jest także to, w jaki sposób system
ten kształtuje nasze preferencje (np. w kierunku potencjalnego
partnera romantycznego). Doktorant będzie miał okazję
zaangażować się w realizację projektu badawczego
zaplanowanego w tym obszarze.

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)
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Jeden w Szkole Doktorskiej

0

RE KR U T AC J A
Kan d yd ac i p o wi n n i sk on takto wa ć s ię z wyb r an y m i p r zez
si eb ie o p ie ku n am i p r ze d r ozp oc zęc iem p r oce su r ekr u ta cj i
Warunki, jakie musi spełnić kandydat
w zakresie: zainteresowań naukowych; kompetencji
badawczych; dotychczasowych osiągnięć;
znajomości języka angielskiego; kompetencji
społecznych; dyspozycyjności

Najważniejszą kompetencją umożliwiającą efektywną
realizację badań w wyżej zarysowanym obszarze jest świetna
znajomość języka angielskiego i łatwość w rozumieniu treści
naukowych po angielsku. Do współpracy zapraszam osoby z
pasją naukową, które chciałyby się rozwijać w dziedzinie
psychologii ewolucyjnej, w aktywnie działającym zespole
naszego centrum.
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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

Oczekuję aktywnego zaangażowania w pracę naszego
centrum, co wiąże się z intensywną współpracą i kontaktem
niemalże codziennym.
☒ 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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