
Oferta seminariów dyplomowych magisterskich 2021/2022 

kierunek psychologia (studia niestacjonarne) 

Temat: Psychopatologia przywiązania i jej konsekwencje 

Promotor:  dr hab. Jarosław Rola, prof. APS  

Opis: Celem seminarium jest analiza koncepcji teoretycznych oraz przeprowadzenie badań 

skoncentrowanych wokół problematyki patologii przywiązania.  

Przykładowe obszary którymi będą zajmować się magistranci:   

• poziom lęku i depresyjności u osób o zróżnicowanych wzorcach przywiązania;  

• style przywiązania a właściwości tożsamości młodzieży;  

• style przywiązania a dobrostan psychiczny;  

• style przywiązania a tworzenie bliskich związków w dorosłości;  

• stabilność stylów przywiązania a dobrostan psychiczny;  

• pozabezpieczne wzorce przywiązania a psychopatologia w cyklu życia;  

• czynniki ryzyka a zasoby (resilience) dynamika wzajemnych wpływów;  

• style przywiązania a struktura i nasilenie potrzeb psychicznych. 

W trakcie seminarium studenci zapoznają się z formalnymi i merytorycznymi wymaganiami 

koniecznymi do przygotowania pracy magisterskiej według standardów przyjętych dla 

psychologii. 
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Wymagania wobec kandydata: warunkiem zaliczenia I roku jest aktywny udział w zajęciach 

seminaryjnych, przygotowanie tematu i konspektu pracy magisterskiej, opracowanie 

roboczej wersji części teoretycznej. W drugim roku seminarium warunkiem zaliczenia jest 

wykonanie badań i złożenie całości pracy. 



Temat: Znaczenie wybranych wymiarów psychologii pozytywnej dla zachowania 

dobrostanu osób zdrowych i chorych psychicznie 

Promotor: dr hab. Maryla Malewicz-Sawicka, prof. APS 

Opis: Jednym z ważniejszych dla praktyki konstruktów psychologii pozytywnej jest pojęcie 

dobrostanu. Pojęcie to opisuje pozytywne funkcjonowanie człowieka na kilku wymiarach – 

poczucie celowości życia, autonomii, wzrostu osobistego, radzenia sobie, pozytywnych  

relacji, samoakceptacji. Dobrostan to także wypadkowa wielu właściwości związanych z 

osobowymi właściwościami człowieka, jego stylem życia, wydarzeniami z jego historii, 

filozofią życiową. Z tych powodów celem planowanego seminarium będzie analiza związków 

jakie mogą zachodzić pomiędzy dobrostanem psychicznym badanych a takimi zmiennymi jak 

mocne strony charakteru oraz rozwój potraumatyczny. Planowane są analizy dotyczące osób 

znajdujących się w różnych trudnych sytuacjach życiowych w tym także osób chorujących 

psychicznie.  

Wymagania wobec kandydata: zainteresowanie tematyką psychologii pozytywnej, duża 

samodzielność w przeprowadzeniu badań. 

Temat:  Irracjonalność w myśleniu i działaniu człowieka na różnych etapach życia 

Prowadzący: dr Agnieszka Bieńkowska 

Opis: Problematyka seminarium będzie skupiona wokół szeroko rozumianego myślenia 

magicznego i jego przejawów. Celem prowadzonych badań i analiz byłoby wskazanie 

specyfiki, funkcji i uwarunkowań myślenia magicznego ludzi na różnych etapach ich życia. W 

literaturze poświęconej myśleniu magicznemu można odnaleźć  różne ujęcia tego zjawiska. 

Myślenie magiczne może być rozumiane jako wszelkiego rodzaju przesądy i zabobony. 

Myśleniem magicznym nazywane są również przekonania związane z istnieniem wróżek, 

czarodziejów, smoków, UFO, związane z wiarą w zjawiska paranormalne, a nawet niektóre 

przekonania religijne. Myślenie magiczne to może być również przekonanie, że myśli i 

życzenia, wypowiadane słowa czy symboliczne gesty są przyczyną zdarzeń dziejących się 

wokół człowieka lub że można oddziaływać na innych ludzi poprzez rzeczy, które są do nich 

podobne (zdjęcia, figurki) lub te, które były z nimi w styczności. Przedmiotem prac, 

prowadzonych w ramach planowanego seminarium magisterskiego, może być każdy ze 

scharakteryzowanych powyżej sposobów rozumienia myślenia magicznego, jak również inne 

zjawiska związane z irracjonalnością ludzkiego myślenia i działania. 

Wymagania wobec kandydata: w pierwszym roku seminarium warunkiem zaliczenia jest 

ustalenie tematu pracy. W drugim roku seminarium warunkiem zaliczenia jest złożenie pracy 

i pozytywny wynik sprawdzania w systemie antyplagiatowym. 

Temat: Dynamika interakcji społecznej w małych grupach 

Prowadzący: dr Karolina Ziembowicz 

Opis: Osoby biorące udział w seminarium zostaną włączone w badania w ramach 

rozpoczętego niedawno projektu Sonata. W ramach grantu zaplanowano 3 duże badania: 



dwa dotyczące interakcji i koordynacji zadaniowej w grupach rzeczywistych, jedno badanie 

dotyczące rozmów toczonych na forach społecznościowych.  

Głównym obiektem naszego zainteresowania będą wzorce koordynacji, które wyłaniają się 

pomiędzy uczestnikami podczas interakcji społecznej i wymiany informacji. Spodziewamy się, 

że wzorce te utrwalają się w postaci stabilnych relacji społecznych, norm i ról grupowych; 

warunkują też efektywność pracy grupy i czerpaną ze współpracy satysfakcję. W obrębie 

zainteresowań znajdują się czynniki na poziomie osób – uczestników grupy (np. płeć, cechy 

osobowości, umiejętności itp.); na poziomie pojedynczych wypowiedzi – ich cech formalnych 

(długości, złożoności, kolejności zabierania głosu) oraz semantycznych (znaczenia 

wypowiedzi); na poziomie czynników grupowych, takich jak np. rozkład opinii w grupie. 

Osoby uczestniczące w seminarium będą mogły dodać do planowanych badań interesujące 

je zmienne i sprawdzić ich oddziaływanie na efekty pracy grupy.  

Skrócony opis projektu Sonata: 

Tytuł: Emergentne wzorce koordynacji - związek między strukturą zabierania głosu  a 

znaczeniem komunikacji w interakcji grupowej 

Interakcje w małych grupach można opisać na wielu poziomach. Projekt koncentruje się na 

najbardziej podstawowym aspekcie dynamiki społecznej - procesie zabierania głosu. 

Sekwencyjna wymiana mówców w rozmowie jest jedną z charakterystycznych cech rozmowy 

grupowej. Fakt, że mówcy przemawiają naprzemiennie, sprawia, że rozmowa jest wymianą 

myśli, uczuć i osądów. 

Głównym celem projektu jest identyfikacja wzorców zabierania głosu charakterystycznych 

dla dyskusji na różne tematy i dla grup realizujących różne cele. Przewiduje się, że wzorce te 

mogą pełnić określone funkcje w procesie wymiany informacji. Dany wzorzec zabierania 

głosu może służyć jako wskaźnik chwilowo ustanowionej koordynacji, ukierunkowanej na 

realizację określonego działania zbiorowego. Opracowana w ramach tego projektu typologia 

wzorców wykonywania zwrotów pomoże ustalić nowe wskaźniki porządku interakcji i 

koordynacji w grupie. 

W ramach projektu planowane są trzy badania empiryczne. W pierwszym postaramy się 

wyodrębnić charakterystyczne wzorce zabierania głosu w grupach dyskutujących na różne 

tematy – rozwiązywanie problemu logicznego, zapoznawanie się, generowanie pomysłów, 

deliberacja na kontrowersyjny temat. W drugim sprawdzimy, czy samo ułożenie mówców w 

rozmowie może wpływać na treść dyskusji i zadowolenie jej uczestników. W badaniu trzecim 

przeprowadzimy analizę dyskusji odbywających się na forach internetowych, starając się 

przewidzieć, o czym rozmawiają ludzie na podstawie struktury komunikacji. Rezultatem 

projektu będzie opisanie sposobów koordynowania się w grupie na podstawie sposobu 

zabierania głosu i treści komunikatów. 

Badania psychologiczne nad grupami zwykle koncentrują się na pojedynczych osobach - ich 

motywacjach, zachowaniu i wpływie na procesy grupowe. W proponowanym podejściu 

podstawową jednostką analizy nie jest pojedynczy członek grupy lub runda interakcji, ale 

wyłaniający się wzór, który organizuje zarówno formę, jak i treść wymiany informacji w 

rozmowie. Realizacja projektu przyczyni się do rozwoju badań społecznych poprzez 

dopracowanie metodologii badania procesów emergentnych i trybów koordynacji w 

interakcji grupowej. 



W metaforze Hackmana i Morrisa (1975) interakcja grupowa porównywana jest do gry w 

szachy – gry, której nie można pojąć na podstawie frekwencji ruchów poszczególnych figur. 

Zrozumienie rozgrywki umożliwia dopiero poznanie sekwencyjnego uporządkowania 

kolejnych ruchów i ich wzajemnej relacji. Podobnie, aby pojąć sens interakcji grupowej, 

należy poznać uporządkowanie przechodzenia ze stanu do stanu, od wypowiedzi do 

wypowiedzi i uporządkowanie wymiany informacji w wątki rozmowy. Do metafory autorów 

warto także dodać zauważenie, że gra w szachy to nie tylko sama sekwencja ruchów na 

szachownicy, lecz także cały kontekst gry: motywacje i umiejętności graczy, dostępne 

strategie gry, a w ramach samej rozgrywki: akcje ofensywne i defensywne, walka związana z 

opanowaniem pola, czy kolejne fazy gry. Gra składa się nie tylko z pojedynczych zagrywek i 

ripost, ale też wielorundowych manewrów graczy, które same w sobie mogą być jednostką 

analizy gry.  

Wymagania wobec kandydata: warunkiem zaliczenia I roku jest aktywny udział w zajęciach 

seminaryjnych, przygotowanie tematu i konspektu pracy magisterskiej, opracowanie 

roboczej wersji części teoretycznej. W drugim roku seminarium warunkiem zaliczenia jest 

wykonanie badań i złożenie całości pracy. 


