
Oferta seminariów dyplomowych magisterskich 2021/2022 

kierunek psychologia (studia stacjonarne) 

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: Społeczne i emocjonalne uwarunkowania dobrostanu psychicznego  

Promotor: dr Dorota Jasielska 

Opis: Tematyka seminarium dotyczy uwarunkowań poczucia szczęścia i dobrostanu 

psychicznego. Badania prowadzone będą w nurcie psychologii pozytywnej (nauki o mocnych 

stronach i siłach człowieka oraz o czynnikach, które budują trwałe zadowolenie z życia i 

zaradność w obliczu trudnych sytuacji życiowych). Skupimy się w szczególności na 

społecznych i emocjonalnych uwarunkowaniach poczucia szczęścia.  

W ramach zajęć będziemy realizować badania eksperymentalne związane m. in. z 

wrażliwością na rozpoznawanie ekspresji emocji pozytywnych i negatywnych, poziomem 

zaufania w kontaktach społecznych oraz zaangażowaniem na rzecz innych. Dla osób 

zainteresowanych różnicami międzykulturowymi możliwość realizowania również projektów 

dotyczących porównań kulturowych. 

Literatura: 
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Wymagania wobec kandydata: zaangażowanie, zainteresowanie tematem, gotowość do 

prowadzenia eksperymentów, terminowość, znajomość języka angielskiego w stopniu 

pozwalającym na samodzielne czytanie artykułów. Od strony formalnej: W pierwszym roku 

napisanie wstępu teoretycznego oraz przeprowadzenie badania. W drugim roku warunkiem 

zaliczenia jest złożenie pracy. 

Temat:  Doświadczenia traumatyczne okresu dzieciństwa i dorastania i ich wpływ na 

psychikę ofiar  

Promotor: dr Ewa Odachowska 

Opis: Problematyka seminarium dotyczy szeroko pojętego radzenia sobie z doświadczeniami 

kryzysowymi okresu dzieciństwa i dorastania oraz ich skutków. W zakresie problematyki leży 

także narratyzowanie doświadczeń traumatycznych, jak również wpływ traumy i kryzysu na 

kształtowanie się narracyjnej tożsamości w okresie adolescencji. Analizowane będą 

terapeutyczne efekty narratyzowania krytycznego doświadczenia oraz dziecięce i 

młodzieżowe narracje w różnych dostępnych formach. W sferze problematyki leży także lęk 

egzystencjalny i jego różne formy jako efekt przeżytego urazu traumatycznego, jak również 

efekty doświadczeń dziecięcych manifestujące się w życiu dorosłym. 
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Wymagania wobec kandydata: wymagania formalne - w pierwszym roku seminarium 

warunkiem zaliczenia jest ustalenie tematu pracy; w drugim roku seminarium warunkiem 

zaliczenia jest złożenie pracy. 

Temat: Psychologia i tanatologia  

Promotor: dr Marcin Sękowski 

Opis: W ramach seminarium prowadzone będą empiryczne prace magisterskie na pograniczu 

psychologii i tanatologii. Dotyczyć mogą psychologicznych aspektów postawy wobec śmierci 

(w tym lęku przed śmiercią), żałoby, myśli/zachowań samobójczych lub innych zjawisk 

związanych ze śmiercią i umieraniem. Prace powinny dotyczyć pewnej określonej populacji 

(np. grupy wiekowej, klinicznej, zawodowej lub innej). Badania będą przeprowadzane 

metodą papier-ołówek lub online, zależnie od próby i tematyki prac. Wymagania: Co 

najmniej dobra znajomość języka angielskiego (czytanie artykułów) oraz gotowość do 

prowadzenia badań eksperymentalnych. 

Wymagania wobec kandydata: zainteresowanie problematyką tanatologiczną. Otwartość na 

zespołową pracę badawczą. Podstawowa wiedza i umiejętności w zakresie statystyki. Bierny 

język angielski w stopniu pozwalającym na swobodne korzystanie z anglojęzycznej literatury 

przedmiotu. Sumienność. Szczególnie zapraszam osoby zainteresowane dalszym rozwojem 

naukowym. 

Temat: Psychologiczne konsekwencje bycia ofiarą lub sprawcą przestępstwa  

Promotor: dr Anna Więcek-Durańska 

Opis: Tematyka podejmowanych prac będzie obejmować poniżej prezentowane zagadnienia 

i może być rozszerzona o inne treści zaproponowane przez uczestników seminarium: 

• syndrom ofiary; 

• ofiara w psychologii, wiktymologii, prawie; 

• typologia ofiar m.in. skupiających się na roli ofiary, typologii koncentrujących się na 

osobie sprawcy, typologii mieszanych, mechanizmy stygmatyzacji sprawców 

przestępstw, mechanizmy stygmatyzacji ofiar przestępstw, mechanizmy związane z 

dehumanizacją ofiar; 



• stawanie się ofiarą w wyniku przemocy; 

• przyjmowanie tożsamości ofiary; 

• wyuczona bezradność a bycie ofiarą przestępstwa (przemocy, mobbingu, stalkingu, 

molestowania seksualnego itp.), czynniki ryzyka wyuczonej bezradności. 

Wymagania wobec kandydata: 

IV rok (semestr zimowy) – analiza literatury przedmiotu. Efektem wymaganym na zaliczenie 

przedmiotu jest sformułowanie podstawowego problemu badawczego, wykonanie spisu 

literatury w obszarze problemu badawczego. 

IV rok (semestr letni) – pogłębiona analiza problemów badawczych na tle literatury oraz 

opracowanie rozdziału teoretycznego. Efektem wymaganym na zaliczenie semestru jest: 

rozdział części teoretycznej oraz zarys rozdziału dotyczącego badań własnych. 

 V rok (semestr zimowy) – dalsza praca nad częścią metodologiczną oraz przeprowadzenie 

badań empirycznych i wstępna statystyczna analiza uzyskanych danych. Efektem 

wymaganym na zaliczenie semestru jest: określenie procedury badawczej, wyłonienie 

zmiennych i sformułowanie hipotez badawczych i przeprowadzenie badań. 

V rok (semestr letni) – interpretacja wyników badań, napisanie rozdziału prezentującego 

analizę ilościową i jakościową wyników, ostateczna wersja pracy magisterskiej. Zaliczenie 

semestru: gotowa praca magisterska.  

Temat: Temperamentalne i osobowościowe uwarunkowania skuteczności funkcjonowania 

w środowisku edukacyjnym, zawodowym oraz związki między temperamentem, 

osobowością a zdrowiem psychicznym  

Promotor: dr Ewa Witkowska 

Opis: Seminarium poświęcone będzie zagadnieniom związanym z tym, w jaki sposób cechy 

temperamentalne oraz osobowościowe wpływają na funkcjonowanie szkolne, zawodowe 

oraz na zdrowie psychiczne ludzi. Tak szeroko sformułowany temat pozwali Seminarzystom 

na realizację własnych pomysłów badawczych, aczkolwiek w sytuacji gdy żaden temat się nie 

wykrystalizowuje, jako pomagam w jego dookreśleniu. Swoim Magistrantom oferuję dużo 

wsparcia merytorycznego i emocjonalnego podczas wszystkich czterech semestrów trwania 

seminarium. W trakcie seminarium studenci zapoznają się z formalnymi i merytorycznymi 

wymaganiami koniecznymi do przygotowania pracy magisterskiej według standardów 

przyjętych dla psychologii, a także – staram się jak najlepiej przygotować moich 

Magistrantów do obrony pracy magisterskiej. Choć, nie jest to moja ulubiona forma, ale 

mam wprawę w promowaniu prac opartych na badaniach prowadzonych drogą internetową. 

Wymagania wobec kandydata: seminarzysta moich marzeń to sobą myśląca, twórcza i 

samodzielna oraz ktoś, kto nie boi się czytania w języku angielskim. Chętnie podejmę się 

opieki nad osobami zainteresowanymi tworzeniem własnych standardowych narzędzi 

diagnostycznych, a także – osobami zainteresowanymi wykorzystaniem narzędzi, których 

jestem współautorką (IPZ, WSPAS). 



Temat: Zdolności do regulacji emocji i mentalizacji u adolescentów i dorosłych 

Promotor: dr Małgorzata Woźniak-Prus 

Opis: Umiejętności regulacji emocji i mentalizacji czyli refleksji o własnych stanach 

mentalnych i tych doświadczanych przez inne osoby warunkują to, jak radzimy sobie w 

obliczu stresu, traumatycznych doświadczeń, relacjach z innymi osobami czy codziennym 

funkcjonowaniu. Zdolności te oddziałują zatem na zdrowie psychiczne i dobrostan jednostki 

stanowiąc jej zasób lub źródło trudności. Pomimo tego, że znaczenie regulacji emocji i 

mentalizacji, ich funkcje i uwarunkowania, były przedmiotem zainteresowań badawczych 

psychologów od dawna ciągle wiele zagadnień pozostaje otwartych. Przykładowo 

stosunkowo niewiele uwagi poświęcano do tej pory związkom stylów przywiązania u osób 

dorosłych ze zdolnościami do regulacji emocji i mentalizacji. Celem badań prowadzonych w 

ramach niniejszego seminarium będzie zatem poszukiwanie odpowiedzi na ciągle otwarte 

pytania. Planowana jest analiza związków zdolności do regulacji emocji i mentalizacji a 

lękiem i unikaniem w bliskich związkach, rezyliencją, dobrostanem czy wskaźnikami zdrowia 

psychicznego (m. in. nasileniem objawów psychosomatycznych, lęku, depresji, cech 

osobowości borderline) u osób dorosłych i adolescentów. W badaniach będą mogły być 

zastosowane zarówno narzędzia kwestionariuszowe, jak i narzędzia wykonaniowe, w tym 

test MASC –„The Movie Assessment of Social Cognition”, który oparty jest o materiał 

filmowy. Wyniki proponowanych badań oprócz znaczenia teoretycznego mogą znaleźć 

również zastosowanie praktyczne jako pomoc przy opracowywaniu programów o 

charakterze profilaktycznym czy terapeutycznym. 

Wymagania wobec kandydata: ciekawość poznawcza. Umiejętność współpracy. Mile 

widziani studenci wszystkich specjalności. Gotowość do czytania w języku angielskim. 


