
lp. imię i nazwisko tytuł i stopień dyscyplina e-mail

1 Józef Bednarek dr hab. pedagogika jozefbednarek@o2.pl

2 Urszula Dernowska dr pedagogika udernowska@aps.edu.pl

3 Alaksandra Gajda dr pedagogika agajda@aps.edu.pl 

4 Sylwia Galanciak dr pedagogika sgalanciak@aps.edu.pl

5 Joanna Głodkowska prof. dr hab. pedagogika jglodkowska@aps.edu.pl

6 Małgorzata Jabłonowska dr pedagogika gosiak@aps.edu.pl

7 Dorota Jankowska dr pedagogika dorotamariajankowska@gmail.com

8 Jan Jelinek dr pedagogika jajelinek@aps.edu.pl

9 Kamil Kuracki dr pedagogika kkuracki@aps.edu.pl

10 Jan Łaszczyk dr hab. pedagogika laszczyk@aps.edu.pl

11 Joanna Łukasiewicz-Wieleba dr hab. pedagogika jlukasiewicz@aps.edu.pl

12 Małgorzata Makiewicz dr hab.. pedagogika mmakiewicz@aps.edu.pl

13 Jarosław Michalski dr hab. pedagogika jarecki@aps.edu.pl

14 Anna Odrowąż-Coates dr hab. pedagogika acoates@aps.edu.pl

15 Radosław Piotrowicz dr pedagogika rpiotrowicz@aps.edu.pl

16 Miłosz Romaniuk dr pedagogika mromaniuk@aps.edu.pl

17 Adam Solak dr hab. pedagogika solak.adamo@gmail.com

18 Elżbieta Strutyńska dr pedagogika estrutynska@aps.edu.pl

19 Stanisław Szmagalski dr hab. pedagogika jszmagalski@aps.edu.pl 

20 Aleksandra Tłuściak-Deliowska dr hab. pedagogika adeliowska@aps.edu.pl

21 Danuta Uryga dr hab. pedagogika duryga@aps.edu.pl

22 Marta Wiatr dr pedagogika mwiatr@aps.edu.pl

23 Natalia Banasik-Jemielniak dr psychologia nbanasik@aps.edu.pl

24 Anna Batory-Ginda dr psychologia abatory@aps.edu.pl

25 Paweł Bronowski dr hab. psychologia pbronowski@aps.edu.pl

26 Dorota Jasielska dr psychologia djasielska@aps.edu.pl 

27 Irena Jelonkiewicz-Sterianos dr hab. psychologia ijelonkiewicz@aps.edu.pl

28 Izabela Kazimierczak dr psychologia ikazmierczak@aps.edu.pl

29 Karolina Konopka dr psychologia kkonopka@aps.edu.pl

30 Magdalena Poraj-Weder dr psychologia mporaj@aps.edu.pl

31 Joanna Rajchert dr psychologia jrajchert@aps.edu.pl

32 Magdalena Rowicka dr psychologia mrowicka@aps.edu.pl

33 Marcin Sękowski dr psychologia msekowski@aps.edu.pl

34 Michał Szulawski dr psychologia mszulawski@aps.edu.pl

35 Maja Wenderlich-Pintal dr psychologia menderlich@aps.edu.pl 

36 Anna Zajenkowska dr hab. psychologia azajenkowska@aps.edu.pl 

37 Ewa Zasępa dr hab. psychologia zasepa@aps.edu.pl

38 Karolina Ziembowicz dr psychologia kziembowicz@aps.edu.pl 

39 Zuzanna Bogumił dr nauki socjologiczne zbogumil@aps.edu.pl

40 Marta Cobel-Tokarska dr nauki socjologiczne mcobel@aps.edu.pl

41 Anna Firkowska-Mankiewicz prof. dr hab. nauki socjologiczne afirkowska@aps.edu.pl 

42 Mateusz Grodecki dr nauki socjologiczne mgrodecki@aps.edu.pl

43 Ilona Matysiak dr nauki socjologiczne imatysiak@aps.edu.pl

44 Marta Mikołajczyk dr nauki socjologiczne mmikolajczyk@aps.edu.pl

45 Renata Siemieńska-Żochowska prof. dr hab. nauki socjologiczne rsiemienska@aps.edu.pl

46 Joanna Zalewska dr hab. nauki socjologiczne jzalewska@aps.edu.pl 

47 Iwona Zielińska dr nauki socjologiczne izielinska@aps.edu.pl 

48 Piotr Rosół dr filozofia prosol@aps.edu.pl

e-mail:

szkoladoktorska@aps.edu.pl

profil na Facebooku:

https://www.facebook.com/szkoladoktorska.aps/

SZKOŁA DOKTOSRSKA APS | REKRUTACJA2020

LISTA REKOMENDOWANYCH PROMOTORÓW I PROMOTORÓW POMOCNICZYCH 

(promotorem może zostać również pracownik naukowy APS spoza listy 

oraz pracownik naukowy spoza APS - spełniajacy kryteria ustawy)

strona internetowa:

szkoladoktorska@aps.edu.pl

mailto:udernowska@aps.edu.pl
mailto:agajda@aps.edu.pl
mailto:sgalanciak@aps.edu.pl
mailto:jglodkowska@aps.edu.pl
mailto:gosiak@aps.edu.pl
mailto:dorotamariajankowska@gmail.com
mailto:jajelinek@aps.edu.pl
mailto:kkuracki@aps.edu.pl
mailto:acoates@aps.edu.pl
mailto:rpiotrowicz@aps.edu.pl
mailto:estrutynska@aps.edu.pl
mailto:jszmagalski@aps.edu.pl
mailto:abatory@aps.edu.pl
mailto:pbronowski@aps.edu.pl
mailto:djasielska@aps.edu.pl
mailto:ikazmierczak@aps.edu.pl
mailto:kkonopka@aps.edu.pl
mailto:mporaj@aps.edu.pl
mailto:jrajchert@aps.edu.pl
mailto:mrowicka@aps.edu.pl
mailto:msekowski@aps.edu.pl
mailto:mszulawski@aps.edu.pl
mailto:menderlich@aps.edu.pl 
mailto:azajenkowska@aps.edu.pl
mailto:kziembowicz@aps.edu.pl
mailto:zbogumil@aps.edu.pl
mailto:%20%09afirkowska@aps.edu.pl
mailto:mgrodecki@aps.edu.pl
mailto:imatysiak@aps.edu.pl
mailto:mmikolajczyk@aps.edu.pl
mailto:rsiemienska@aps.edu.pl
mailto:jzalewska@aps.edu.pl
mailto:izielinska@aps.edu.pl
mailto:szkoladoktorska@aps.edu.pl
mailto:szkoladoktorska@aps.edu.pl
http://www.aps.edu.pl/doktoranci/
https://www.facebook.com/szkoladoktorska.aps/
https://www.facebook.com/szkoladoktorska.aps/
http://www.aps.edu.pl/doktoranci/
http://www.aps.edu.pl/doktoranci/

